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TRADICINĖ KULTŪRA IR DABARTIS
ANGELĖ VYŠNIAUSKAITĖ
Lietuvos kaimo žmonės sėjėjo per neapsižiūrėjimą palik
tą neužsėtą dirvos ruoželį vadino "grabu", "probirže". Tikėta,
jog tai pranašauja nelaimę, o gal net mirtį pačiam sėjėjui ar jo
artimiesiems.
Svarstant tautos kultūros padėtį, šiandien visiems aišku,
kiek pas mus prižėlusių usnynų, kiek prisigraibstytų svetimy
bių, nepelnytai nuvertinus savas etnines tradicijas. Artai ne mū
sų pačių - kultūrininkų darbo probiržės, atsiradusios dėl bailu
mo ar vištakumo? Skaudžiausia tai, kad išaugo karta, visiškai
nežinanti savo protėvių tradicijų ir dažnai nesugebanti suprasti
jų vertės savo pačių būčiai, viskam abejinga ir kartais jau nebe
mokanti tauriai bendrauti.
Galime būti kaltinami ir mes, etnografai. Per praėjusius
dešimtmečius, atrodo, kiek jėgos leido, dirbome - rengėme
medžiagos paieškų ekspedicijas, tyrinėjome praeities ir dabar
ties kaimo ir miesto kultūrą, leidome leidinius. Tačiau daugiau
sia dėmesio buvo kreipiama į materialinės kaimo kultūros pro
blemas. Ši sritis buvo mažiau pavojinga ideologiškai, atsime
nant, kiek iš aukščiausiųtribūnų buvome kaltinami "etnografizmu", nacionalizmu. Beveik nuošalėje liko senojo Lietuvos kai
mo ir miesto dvasinės kultūros padėties įvairiais istorijos perio
dais tyrimai. Tautosakos dalykai dar buvo kiek intensyviau ren
kami, tyrinėjami, skelbiami, o žmonių papročiai, tradicijos,
apeigos, tikėjimai, prietarai, magiškosios praktikos, liaudies
etiketas, įvairių tautybių ir konfesijų žmonių tarpusavio bendra
vimo savitumai tiek praeityje buvo, tiek ir dabar yra už dėmesio
ribų. O juk kiekviena amžinybėn iškeliaujanti karta išsineša la
bai daug ko istorijai nepalikusi, irtai yra mūsų kultūros nuosto
liai.
Suprantame, lietuvių etninė kultūra dėl jos krikščioniško
charakterio buvo slopinama irsąmoningai. Juk pagrindinė mū
sų kaimo kultūros dominantė - tikėjimas Dievu ir iš to tikėjimo
išplaukianti elgsena, buitis, pedagogika, nuspalvinta baltiškąja
mitologine pasaulėjauta. Iš tiesų tradicinė kaimo kultūra rėmė
si Dekalogu, kas tolygu bendražmogiškosioms vertybėms, mo
ralės dėsniams. Darbštumas, sąžiningumas, jautrumas kito ne
laimei, gailestingumas, tiesos meilė, dorumas - tai ne vien krik
ščioniškosios, bet bendražmogiškosios vertybės. Per visą ži
nomą mūsų tautos istoriją meilė šioms vertybėms buvo
perduodama ir perimama iš kartos į kartą. Ne be reikalo IX a.
autorius Adomas Bremenietis baltus pavadino "homines humanissimi" - humaniškiausi žmonės.
Tradicinis lietuvių kultūros bruožas - darbštumas šeimoje
vaikams buvo skiepijamas nuo pat mažumės. Sodiečio šeimo
je nebuvo vaiko kulto. Tinginystė, kaip ir vagystė, laikyta did
žiausia nuodėme. Žmogus buvo vertinamas pagal mokėjimą
dirbti ir meilę darbui. Tinginys pelnė visuotinę panieką, jo ne
priėmė arba mandagiai išprašydavo iš talkų. Žmonos pasirinkimątaip pat lėmė jos darbštumas, o ne vien grožis. Sakyta: "Su
Kalbos, pasakytos Lietuvos kultūros kongreso plenari
niuose posėdžiuose.

gražumu barščių nepagardinsi!" Mūsų seneliai nesibodėjo
nė sunkiausio darbo ir darbo nelaikė našta, nes "be darbo nė
ra skarbo".
Sąžiningumas - tai ir atsakomybė už pavestą pareigą, ir
paisymas Dievo įsakymo "Nevok!" Ypač kūdikio laukianti mo
tina saugojosi ko nors nepasisavinti svetimo, kad gimęs jos kū
dikis vėliau nebūtų graibišius. Ir savo vaikams draudė savintis
svetimo sodo obuolį ar skainioti žirnius pakelėje. Auklėjama
buvo pagal priežodį "į ką jaunas įprasi, tą ir pasenęs rasi", o va
giliauti pradedama "nuo adatėlės prie kumelėlės". Auklėjimo
principas šiuo atžvilgiu paprastas - Dievas viską mato ir už blo
ga baudžia. Nesutikčiau su kai kieno tvirtinimais, kad baltų dva
sinė kultūra esanti dorinėro kitų tautų - tabuistinės, pagrįstos
draudimais. Tradicinėje mūsų kaimo kultūroje ir ypač auklėji
mo sistemoje draudimo principas taip pat dažnas, nes tik atpil
do suvokimas sulaiko žmogų nuo blogio.
O kaip liberaliai šiandien žiūrima į sąžiningumą darbe,
santykiuose, į svetimą nuosavybę. Ar ne šeimos, mokyklos,
kultūros įstaigų veiklos probiržė, kad daugelio žmoniųšiandien
sąžinė nebegraužia už vagystę?
Tėvų ir vaikų, bendruomenės narių tarpusavio santykius,
pagarbą mirusiems, gamtai reguliavo nuostata "gerbk savo tėvąir motiną!" Iš šio Dievo įsakymo išplaukė pagarba ne tik gim
dytojams, bet kiekvienam vyresniam amžiumi, patirtimi, taip
pat jų globa ligos metu, senatvėje, neturtėlių, elgetų šelpimas,
pagaliau - pagarba amžino poilsio vietoms - kapinėms. Tradicinė pedagogika draudė kapinėse net žemuogę nusiskinti, nes
tai priklauso mirusiems.
Liaudies etiketas taip pat paremtas pagarba žmogui: ne
buvo tylomis praslenkamapro kelyje sutiktą nepažįstamąjį, pro
pakelėje dirbančiuosius ar piemenuką. Tariamės savo kultūrin
gumu pranokę protėvius, bet ar tie "kultūros" parametrai nėra
mūsų nenaudai?
Tradicinėje kaimo kultūroje įsakymas "nežudyk" - tai pa
garbos gyvybei nuostata. Liaudiškoje auklėjimo sistemoje pa
garba gyvybei buvo paremta animistine ir panteistine gamtos
samprata. Pagal ją ir gyvulys, ir augalas, medis, paukštis, net
mažiausias vabalėlis jaučia skausmą kaip žmogus, todėl neva
lia jų mušti, žaloti, kankinti, be būtino reikalo žudyti. Skriauda
gamtai atsisuka Dievo bausme skriaudėjui. Pradėdamas laukų
darbus, žmogus bučiavo ir kryžiaus ženklu laimino žemę, jai dė
jo duonos ir druskos auką. Drausta žemę, ugnį, vandenį teršti,
spardyti, spjaudyti, o į dangaus kūnus rodyti pirštu. Tai tas pat,
kas motinai ar Dievui pirštu akin durti. Ar prisimenama buvusi
pagarbos gyvybei nuostata šeimose šiandien, ar ši tema randa
vietos kultūrininkų veikloje?
Pagaliau doros ir drovos skalę reguliuojantys Dievo įsaky
mai. Tai žmogaus vidinės kultūros nuostatos, padedančios su
bręsti šeimos gyvenimui ir išsaugoti šeimos patvarumą. Visi
praeityje apie lietuvius rašiusieji pabrėžia lietuvaičių merginų

1

drovumą, vyrų santūrumą, taurų jaunimo bendravimą darbe ir
šventėse. Ką jie rašytų apie mus šiandien?
istorijos audrose daug kas prarasta, bet daug kas ir mūsų
pačių nuvertinta, užmiršta. Ne paslaptis, kad lietuviai visais lai
kais buvo imlūs svetimybėms, ypač negatyvioms.
Tauta šiandien kyla iš letargo. Tad, be meilės kalbai, isto
rijai, turime susirūpinti meilės savo etninės kultūros vertybėms
- tautos tradicijoms gaivinimu. Grąžinti turėtą įmanoma tik įver
tinus tai kaip gėrį ir tą gėrį giliai pažinus. Grąžinti - tai, pirmiau
sia, susiieškoti, kas išmėtyta į pašalius kaip "atgyvenos", su dė
mesiu ir meilės žvilgsniu atsigręžti į senuosius, susigūžusius,
jaunimo išgąsdintus pagarbaus amžiaus žmones. Tiek tyrinėto
jai, mokytojai, muziejų, kultūros namų darbuotojai, etnografi
nių, folklorinių ansamblių vadovai ir dalyviai, tiek visi savos et
ninės kultūros puoselėtojai turėtume savo mikrorajone - apylin
kėse, kaimuose, miestuose ir miesteliuose organizuoti, vykdy
ti kuo platesnes kultūros paveldo plačiąja prasme paieškas. į šį
darbą būtina įtraukti moksleivius, jaunimą, pensininkus, buvu
sius tremtinius, visus kraštotyrininkus. Lietuvos Mokslų Akade
mijos Istorijos instituto etnografai (Vilnius, Kosciuškos 30) yra
išleidę įvairiausiais klausimais anketų, klausimų lapų, galėtų
pageidaujančius jais aprūpinti. Anketos palengvintų senųjų
žmonių apklausą. Tokia medžiaga praturtintų kultūros žinių
banką. Sukauptos žinios pasitarnautų ir liaudiškiems kultūros
renginiams, leistų išvengti jųsuvienodėjimo etnografiniuose re
gionuose, grąžinti buvusias etnines vietos tradicijas. Ypač ver
tėtų prisiminti buvusias parapijų šventes su jų pakermošiais ir
kitais papročiais, žmonių, ypač giminiųžmonėjimosi pas kits ki
tą tradicijomis. Žemaičiai turėtų plėsti Užgavėnių liaudiškuo
sius karnavalus, rytų aukštaičiai, dzūkai - prisiminti Velykų la*
launinkus, rokiškėnai - Kalėdų "čigonautojus", suvalkiečiai "Šyvio šokdintojus", "Trijų karalių" vaikštynes. Irtai vertinti ne
kaip "elgetavimą", o kaip žmonių bendravimo, tradicinio žmonėjimosi pamokas.
Domėtis reikėtų ne vien šventėmis, bet ir kasdienės bui
ties, etiketo tradicijomis. Šiais klausimais turėtume rengti po
kalbius, diskusijas, daugiau apie tai rašyti vietinėje ir Respubli
kos spaudoje. Reikia grąžinti į gyvenimą, į mūsų susibūrimus
poilsio valandėlėmis dainavimą, kaip tikrą taurių jausmų ugdy
mo mokyklą. Reikia prisiminti senovinius žaidimus, ratelius "darželius", gal net mįslių minimą, kaip savotišką proto, orien
tacijos, taiklaus žodžio ir sutelktos minties ugdymo būdą.
Būtina ne tik aukštosiose, bet ir vidurinėse, specialiosiose
profesinėse mokyklose įvesti privalomąar bent fakultatyvinį lie
tuvių etninės kultūros istorijos kursą.
Būtina daugiau etnografinės ir folklorinės medžiagos skel
bti mokytojams, kultūros darbuotojams skirtuose leidiniuose.
Gerąpavyzdį rodo žurnalas "Liaudies kultūra". Galvertėtųjo pa
grindu, o gal ir visai naujai leisti storą periodinį leidinį, panašiai
kaip buvo Šiaulių Kraštotyros draugijos leistas "Gimtasai kra
štas". Būtina padidinti etninės kultūros klausimams skirtų leidi
nių tiražus.
Tikime, kad Lietuvos kultūros kongresas paskatins kaup
ti, pažinti, pamilti šimtmečiais ugdytas tautos tradicijas ir jomis
praturtinti mūsų dabartį bei ateitį. Tiktai kruopščiai atlikę šį dar
bą, galėsime tarti užsėję paveldėtas lietuvių tautinės kultūros
dirvos probiržes, ir mūsųtautos gyvybei nebegrės juodos nelai
mės šešėlis.
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ETNINĖS
NORBERTAS VĖLIUS
Šiandien Lietuvos kultūra yra atsidūrusi kryžkelėje.
Mūsų akyse griūva (tiksliau - yra griaunamos) senosios
politinės, ekonominės, socialinės struktūros ir kuriamos
naujos. Atsisakome, kas mums buvo iš šalies primesta, ir
norime susigrąžinti, kas per prievartą buvo išplėšta. Vėl
norime tapti žmonėmis: laisvai, žmoniškai bendrauti tar
pusavyje ir su kitomis tautomis, kurti žmonėms (tautai)
reikalingą, humaniškais idealais pagrįstą literatūrą ir meną,
sugrąžinti žmonišką paskirtį mokslui ir visai kultūrai. Pats
gyvenimas, sudėtingos politinės, ekonominės sąlygos perša
mums (o kartais net diktuoja) savotišką kultūros modelį.
Tačiau ir pasirinkimo galimybės yra didelės: mes galime
pasinaudoti viso pasaulio tautų patyrimu. Tačiau nederėtų
mums per daug žavėtis nei Rytų, nei Vakarų kultūrų
modeliais, o stengtis sukurti savitą, mūsų prigimtį,
charakterį, gamtines ir istorines sąlygas atitinkančią kultūrą,
ne pasiduoti kitų įtakai, o integruoti jų vertybes į savo dvasinį
pasaulį. Mums reikia stengtis formuoti savo tautinę Lietuvos
kultūrą, bendražmogišką savo turiniu, kaip mėgdavo sakyti
mūsų filosofas Stasys Šalkauskis, ir tautinę savo lytimis. Tik
šitokia kultūra padės išlikti mums kaip tautai, surasti savo
vietą pasaulio įvairovėje ir bus įdomi kitų tautų žmonėms.
O norėdami kurti savitą dvasinį pasaulį, mes
neišvengiamai turime nukreipti akis į savo etninę (tradicinę,
liaudies) kultūrą. Ir štai kodėl.
Etninė kultūra - tai žmonijos vaikystės ir jaunystės
kultūra. Ji formavosi kartu sau žmogumi, apimdama visas jo
materialiojo ir dvasinio gyvenimo sritis ir tenkindama visus
jo poreikius. Ji plati ir įvairiapusė kaip ir pats gyvenimas. Ją
sudaro ir žmogaus išsiugdyti darbo įgūdžiai, pasidaryti
įrankiai, sukauptos agrotechnikos, medžioklės, medicinos,
pedagogikos, meteorologijos ir kt. žinios ir drabužiai, mais
tas, architektūra, jo rankomis suformuotas kraštovaizdis, ir
papročiai, tarpusavio santykiai, etika ir moralė, religija ir
mitologija, ir be galo įvairi meninė kūryba (tautosaka,
muzika, šokiai ir žaidimai, tautodailė) ir kt. Ši kultūra buvo
kuriama kolektyviai visų bendruomenės narių ir tradicijos
būdu perduodama iš kartos į kartą.
Etninėje kultūroje kaupėsi visas žmogaus patyrimas nuo
pat jo egzistencijos pradžios - buvo išsaugojama viskas, kas
žmogui atrodė šventa, naudinga, gražu, reikalinga. Todėl
didele dalimi ji yra bendra visiems žmonėms. Tas
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bendražmogiškumas yra paveldėtas iš seniausių laikų. Juk kaimai, koks nykus pasidarė kraštovaizdis, namų aplinka nemaža, pavyzdžiui, lietuvių etninės kultūros reiškinių yra kaip sunyko visa etninė kultūra, kuri kažkada išgarsino mūsų
paveldėta iš baltiškosios, indoeuropietiškosios ir dar tautą visame pasaulyje ir kuria mes pelnytai galėjome
senesnių kultūrų. Tačiau etninėje kultūroje sukauptos didžiuotis. O liūdniausia, kad daugelis jos sričių išnyko net
žmogiškosios vertybės kiekvienoje tautoje priklausomai nuo neužfiksuotos, ir mes niekada nebesužinosime, kokia
gamtinių, istorinių, socialinių sąlygų, nuo žmonių charak protėvių patirtis ir išmintis jose buvo sukaupta. Nykstant et
terio ir būdo, antropologinių savybių įgavo savitą raiškos ninei kultūrai, nuskurdo mūsų dvasia, išblėso tautinė
būdą. T a prasme ši kultūra yra tautinė. Dalis etninių vertybių savimonė ir savigarba.
Kas darytina, norint sustabdyti iš inercijos dar vis
yra sukurta ir vėlesniais laikais, jau susiskaidžius žmonijai į
dabartines gentis ir tautas. Šios vertybės ir savo turiniu, ir tebesitęsiantį mūsų kultūros griovimo procesą, mūsų dvasios
raiška yra tautinės.
susinimą ir pradėti formuoti naujos, tautinės, kultūros
Etninėje kultūroje susiklostė vientisas tautos (genties, modelį? Atsakymą į šį klausimą jau yra bandyta sufor
bendruomenės) pasaulio suvokimas, vieninga vertybių sis muluoti Kongresui pateiktuose dokumentuose: "Kultūros
tema, kuri padeda žmonėms orientuotis gyvenime, jų san koncepcijos metmenyse", "Nuostatose", "Programoje". Ir vis
tykiui su gyvaisiais ir mirusiaisiais, su savo gentainiais ir dėlto čia dar norėtųsi priminti, kad visų pirma reikia:
- sugrąžinti teisingą požiūrį į etninę kultūrą kaip į
svetimšaliais, su žemiškaisiais ir dieviškaisiais pasauliais.
Iš etninės kultūros vėlesniais laikais (susidarius bendražmogiškųjų ir tautinių vertybių visumą, mūsų tautinės
valstybėms) formavosi atskiros profesinės kultūros sritys, kultūros pamatą;
kurios iki pat šių dienų gyvybės ir tautiškumo semiasi iš savo
- kuo greičiau sustabdyti vis dar tebesitęsiantį etninės
pramotės versmių. Tačiau ir susiformavus profesinei kultūros naikinimą savyje ir visoje aplinkoje;
kultūrai, etninė kultūra išliko kaip svarbi patyrimo kaupimo
- sudaryti kuo palankiausias sąlygas gyvuoti dar
sritis ir orientacinė vertybinė sistema, padedanti išlaikyti išlikusioms etninės kultūros formoms, gaivinti jas ir neleisti
vieningą pasaulio sampratą, tradicinius humaniškus žmonių išnykti;
tarpusavio santykius, santykius su gamta ir visu pasauliu,
- rinkti visų dar išlikusių etninės kultūros sričių
natūralų gyvenimo būdą ir elgseną. Ir ta vertybinė medžiagą, ją prideramai saugoti, tyrinėti ir vėl knygų,
orientacinė sistema yra tautinė; ji padeda išlaikyti individo ir albumų, plokštelių, videofilmų ir kt. pavidalu grąžinti ją
tautos dvasinį mentalitetą, integruoti pasaulinės kultūros
žmonėms;
vertybes į savo tautos pasaulėjautos ir pasaulėžiūros lauką.
- užtikrinti etninei kultūrai prideramą vietą tautinėje
Turint omeny tokį žmogišką ir tautišką etninės kultūros
mokykloje ir visame viešajame gyvenime (spaudoje, radijuje
pobūdį, suprantama, kodėl tarybų valdžios metais taip jos
bijota, kodėl visą laiką jos reikšmė buvo sąmoningai ir televizijoje, meno saviveikloje, masiniuose renginiuose);
- skatinti, kad etninės kultūros vertybės būtų
menkinama, o supratimas - vulgarinamas. Nuo mokyklos
panaudotos
profesinėje kultūroje (ne tik literatūroje ir
suolo mums buvo kalama į galvą, kad etninė kultūra - tai tik
mene,
bet
ir
kitose kultūros srityse, moksle ir gamyboje,
muziejinę vertę teturintys materialūs objektai (senieji darbo
įrankiai, drabužiai, architektūra), "religiniais prietarais architektūroje, medicinoje, netgi politikoje ir ekonomikoje).
Baigdamas noriu paraginti Kongreso dalyvius rinkti,
persisunkę", "atgyvenę" papročiai ir "primityvi" liaudies
kūryba, kurią, norint pritaikyti "šių dienų reikalavimams", fiksuoti visų dar išlikusių etninės kultūros sričių medžiagą,
reikia tobulinti, perdirbinėti. Ir mes nė juste nepajutom, kaip nes rinkdami mes nejučiomis paskatiname šią kultūrą ir
per tuos pragaištingus 40 okupacijos metų užmiršome iš tėvų toliau gyvuoti, patys persiimame jos vertybėmis ir svar
paveldėtus papročius ir tradicijas, kaip pasidarėme grubūs, biausia - išsaugome jas nuo užmaršties, kad ir būsimos kar
susvetimėję, kaip ėmėme darkyti savo gimtąją kalbą, kaip tos, kurdamos savo ateities kultūrą, galėtų pasinaudoti tėvų
nutilo kaimuose dainos ir pasakos, kaip ištuštėjo tie patys ir protėvių palikimu.
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XIII LIETUVOS TAUTINĖ DAINŲ
ŠVENTĖ: žodis rengėjams
Liepos 6-8 dienomis senajame Vil
niuje vyko XIII Lietuvos tautinė dainų
šventė. Joje dalyvavo daugiau kaip tri
sdešimt keturi tūkstančiai dainininkų,
muzikantų, šokėjų. Nugalėję sienų už
tvaras ir blokadinius draudimus, į
šventę atvyko dainininkai ir šokėjai iš
Australijos, Aleksandros ir Liudo Sa
gių vadovaujamas šokių ansamblis
"Grandinėlė" iš Klivlendo, Punsko lietuviųšokiųsambūris"Jotva"su nepail
stančiu vadovu Algiu Uzdila, savo daly
vavimu mūsų šventę pagerbė Latvijos
lietuvių kultūros draugijos choras (va
dovė Danutė Marherte), šokėjai iš Ry
gos ir Tartu.
Šventė, prasidėjusi Dailės parodų
rūmuose Respublikinės liaudies meno
parodos Goję beveik septyni šimtai au
torių eksponavo pusantro tūkstančio
tautodailės darbų) atidarymu, nusi
driekė prie Arkikatedros, kur, dalyvau
jant daugiatūkstantinei miniai, arkivy
skupas Julijonas Steponavičius auko
jo Mišias ir pašventino šventės vėliavą.
Čia pat Respublikos Aukščiausiosios
Tarybos pirmininkas Vytautas Lan
dsbergis [teikė vyriausiesiems meno
vadovams šventės regalijas. Vilniečio
restauratoriaus Alfonso Gudzevičiaus
padaryta Dainų šventės batuta maestro
Konrado Kavecko rankose davė ženklą
Tautinei giesmei - valstybiniam himnui.
Po to "Eglės" ir "Varpo" choristų gru
pė - prie altoriaus pašventintų gėlių
krepšelius nunešė ant dr. Jono Basa
navičiaus ir M.K.Čiurlionio kapų.
Ir pasklido šventė po senamiesčio
kiemus ir aikštes, Sereikiškių, Kalnų ir
Vingio parkuose, Žalgirio stadione.
Tautinė vakaronė ir ansamblių vakaras,
šokių ir dainų dienos sukvietė minias
žiūrovų, kurie dažnai tapdavo ir daly
viais ( kad šitaip dažniau būtų buvę!).
Beje, visos pajamos, gautos už par
duotus bilietus, pervestos j Respubli
kos antiblokadinį fondą.
Pirmąsias dvi šventės dienas lie
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tus tik gąsdino, o trečiąją, dainų dieną,
prapliupo nesustodamas. Bet jis nei
švaikė nei dalyvių, nei žiūrovų. Nuošir
džiai dainuota, muzikuota, šokta, plo
ta... Renginys ir reginys buvo didelis, ir
abejingų jam neliko. Štai trumpam su
sibūrus tuoj po šventės, Ministrų Tary
bos pirmininkės pavaduotojas Ro
mualdas Ozolas kalbėjo: "Svarbiausia
tai, kad šventė įvyko kaip kultūros tęsti
numo išraiška. Iš nieko nieko ir nebū
na, - teigė senovės graikai. Bet ši šven
tė - tai ir politika, o šiandien politika tu
ri reikštis kultūros pavidalu." Trumpo
je Lietuvos kultūros ir švietimo
ministro Dariaus Kuolio kalboje nu
skambėjo ir šie sakiniai: "Šventė įvyko
tokia, kokia ji galėjo būti šiuo laikotar
piu, natūrali, nevirsdama demonstraci
ja nė politine akcija. Tai buvo laisvos
tautos laisvas saviraiškos veiksmas".
Vis dėl to, plačiau aprėpus, nuomonių
būta įvairių.
Visų pirma suteikiame žodį šven
tės organizatoriams, kurie maloniai su
tiko atsakyti į nemažą šūsnį jiems pa
teiktų klausimų:
1. Kuo svarbi ir ypatinga XIH Lietuvos
tautinė dainų šventė?
2. Blokadinėįe situacijoje dėl
šventės rengimo būta jvairių nuomonių,
net siūlyta ją atidėti patogesniam laikui.
Ką Jūs šiuo klausimu manote?
3 .0 gal šįsyk reikėjo surengti tik dai
nų dieną, kitas šventės dalis - šokėjų ir
ansamblių pasirodymus, tautinę vakaro
nę, tautodailės parodą - atidėti kitai šven
tei?
4. Kuri, Jūsų manymu, šios Dainų
šventės funkcija svarbiausia: tautos susi
telkimas ir vienybės stiprinimas; dėsnin
ga būtinybė parodyti sau ir kitiems, jog
esame laisvi, o daina ir šokis šiuo atveju
mums būtinesni nei biokadinis taupy
mas? 0 gal tai buvo "dance macabre"?

5. Dainų šventė - kolektyvinės min
ties ir bendro darbo vaisius, bet, je i būtų
Jūsų valia, kuria kryptimi ją tobulintumėte
ir keistumėte?
6. Kaip Jums patiko šios šventės re
pertuaras, rūbai, režisūra, renginiu išdė
stymas, trukmė?
1. Prieš trejetą metų "Gimtojo kra
što” iniciatyva spaudoje diskutuota dėl
Dainų šventės pobūdžio ir... reikalingu
mo. Ką galėtumėte pasakyti diskutuotais
klausimais?
8. Didžiausias teigiamas ir neigia
mas 1990 metų dainų šventės ¡spūdis?
D A IN IU S T R IN K Ū N A S, Dainų
šventės rengim o komisijos pirmininkas:
1. Svarbiausia, kad šventė blokados sąlygo
mis įvyko. Mes parodėme tautos susitelkimą ir
vienybę, mūsų kultūros tradicijų tęstinumą ir
tautos kūrybines galias.
2.
-3. A r galima po vasaros, rudens ir žiemos
atidėti pavasario atėjimą? Ar galima atidėti
žmogaus gimimą? A r gali būti pavasario arba
žmogaus atsiradimo tik dalis?
4. Svarbiausia - dėsninga būtinybė parodyti
pasauliui ir sau, jog esame, ir stiprinti tautos su
sitelkimą bei vienybę.
5. Liaudies meno paroda, folkloras, ansam
bliai, šokiai ir dainos - tai, mano manymu, uni
kalus lydinys, ir neskubėkime jo keisti ar tobu
linti. Manau, kad naujo galime įnešti tobulinda
mi ir gludindami kiekvieną šio lydinio dalį.
6. Repertuarui didesnių pretenzijų neturiu.
Jei Dainų šventėje jaučiasi režisūra, tai jau nei
giamas, taisytinas bruožas. Be abejo, blogai, kad
sutapo folkloro ir ansamblių vakarai. Negerai,
kad dėl techninių (chorų keitimasis) kliūčių Dai
nų diena tęsėsi daugiau kaip keturias valandas.
Nors kai kas tai vertina kaip laimėjimą, nes pir
mą kartą Dainų diena truko ilgiau nei estų.
7. A r kas nors diskutuoja dėl sporto olimpia
dų reikalingumo arba jau mano minėto pavasa
rio ir žmogaus gimimo neišvengiamumo? Be
abejo, apie pobūdį, kiyptis ir kita - būtina kalbė
ti.

8.

ja, šoka, muzikuoja, tai tik dėl to, kad jie to no
Kol gyvas, neužmiršiu, su kokiu nežemi
ri, kad jiems dėl to lengviau ir įdomiau gyventi.

škai pakylėtu, šventu vienybės ir stiprybės jau
smu lietui pliaupiant giedojome Tautinę giesmę.
Taip pat neužmiršiu, kaip Respublikos Auk

3. Nevalia griauti to, kas per daugelį metų su
siklostė, tapo tautos savastimi, kas padeda išry

ščiausiosios Tarybos Prezidiumo ir vyriausybės
bendrajame posėdyje, gaila, bet gana tvirtai

škinti ir pažinti mūsų talentus, juos ugdyti. Dai
nų šventės tuo ir didžios, kad jos aprėpia visu
mą, geba fiksuoti to meto žmonių dvasinę būse

skambėjo nuomonė: šventės nerengti, ją atidėti
arba rengti tik Dainų dieną, net be vaikų chorų,
pučiamųjų orkestrų ir kaimo kapelų...
JUOZAS M IKUTAVIČIUS, L ietu
vos liaudies kultūros centro direktorius:
1. Tradicijų tęstinumu. Mes istoriškai įteisi
nome visų dainų švenčių nenutrūkstamą ryšį,

ną, jų nusiteikimą, kilnina tautos siekius.
1994 metais sukaks 70 metų nuo pirmosios
Dainų šventės surengimo. Šventės, kuri gyva
žmonėse kaip bet kuri kalendorinė šventė. Tad
ar turėjome teisę pažeisti, sutrikdyti tą ritmą?
4. Manau, kad nei viena, nei kita. Dainų
šventės niekuomet negalės pakartoti "Baltijos

nuo pat 1924 metų. Liaudies audėja Palmyra Da-

kelio" akcijos galios ar įtaigumo ar išspręsti ko

mijonaitienė trims tarpukario Lietuvoje suren

kius nors politinius klausimus. Jos tik padeda

gtoms šventėms išaudė tautines juostas. Taigi
Istorijos ir etnografijos muziejuje ir po daugelio
metų tyrinėtojai galės rasti svarbiausią visų

siekti savo tikslų, paryškina nusiteikimą, nuotai

švenčių atributiką. Liks istorijai ir pirmą kartą
Nepriklausomoje Lietuvoje pašventinta XIII
tautinės dainų šventės vėliava.

kas. Sutinku su teigiančiais, kad dainoje, šokyje,
muzikoje slypi tikroji tiesa. Ta tiesa ir sukvietė į
Vilnių per 30000 meno mylėtojų. Tai, ką pama
tėme per folkloro ansamblių vakarą, šokių ir dai
nų dienas, nebuvo meno vadovų išgalvoti ar spe

2. Panašių samprotavimų teko išgirsti nevie
ną, bet motyvuoto pagrindimo taip ir nesulaukė
me. Garsiai šaukti apie blokadą - tai dar ne ar
gumentas, tai tik pigus triukas, po kuriuoslepiasi netikrumas.

cialiai sukurti dalykai. Tai buvo pavienių meno
kolektyvų kasdieninio gyvenimo atspindys. Me
no vadovų nuopelnas yra tas, kad jiems daugiau

O šventė įvyko tada, kai ir turėjo įvykti. Visi
patyrėme blokados nepatogumus, jautėme žiū
rovų nuotaikas. Bet negalima dirbtinai žmonių

Na, o kad daina, šokis eterio bangomis nu
vilnija per gimtinę, kad visa tai pamato daugybė

ar mažiau pavyko plačiam kūrybos gaivalui su
teikti atitinkamą meninę formą, apvaldyti jį.

užsienio svečiu, kad kino filmuose šventės nuo

įsprausti į tamsų kampą, kad jie bėdotų, sunkin

taikas įamžiname ne tik patys, bet ir užsienio

tų ir taip nelengvą gyvenimą. Jei žmonės dainuo

kampanijos, tai taip pat džiugina.

5.
Prieš darant išvadas pirmiausia reikia
gerai išanalizuoti šios Dainų šventės pliusus ir
minusus. Manau, kad tą padalyti galėsime tik
rudenį. Na, o jei domina mano nuomonė, tai ma
nau, kad ir šioje šventėje barjeras tarp atlikėjų
ir žiūrovų liko neperžengtas, didžiuliai režisūros
paieškų rezervai. Labai svarbu peržiūrėti, kokie
žanrai tokioms šventėms labiausiai tinka, sura
sti priimtiną šventės koncepciją, atitinkamai pa
rinkti repertuarą.
6. Apibendrintai išreikšti nuomonę apie visų
šventės dienų repertuarą ir režisūrą, kitus daly
kus labai atsakinga, nes gerai žinau, kokį sunkų
kelią teko nueiti.
Mažiausiai priekaištų šia prasme, man regis,
galima padalyti folkloro vakaro, šokių ir dainų
dienų kūrėjams.Apskritai tai buvo reikšmingas
žingsnis link kitos šventės.
7. Visos diskusijos apie dainų švenčių reika
lingumą buvo daugiau inspiruotos nei natūraliai
pribrendusios. Netikiu, kad protingam žmogui,
tuo labiau lietuviui, galėtų kilti tokios abejonės.
Nepaisant to, kad bolševikinis laikotarpis gero
kai iškreipė tikrąją Dainų šventės prasmę.
Kitas dalykas, kokios dainų šventės turėtų
būti ateityje. Jų periodiškumas, organizavimas,
struktūra ir kt. Aišku viena, kad dainų šventės
turi būti valstybės globojamos, kad tai ne entu
ziastų, ne pavienių asmenų, o visos tautos reika
las. Kita dainų šventė turi įvykti ne vėliau kaip
1994 metais.
Dainų šventes turėsime tokias, kokių norėsi
me, kokias kolektyviai ir demokratiškai gebėsi
me sukurti, kokių patys būsime verti.
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8.

Didžiausią pasitenkinimą pajutau, kaimes vis vien tomis dienomis atvažiuosime į Vin
Žalgirio stadione pamačiau naujais tautiniais gio parką, pasistatysime palapines ir dainuosi
rūbais pasipuošusius jaunuosius šokėjus, o Vin me". Tokia, manau, buvo visų kolektyvų - kandi
gio parko estradoje - vaikų chorus. Juk trys vai datų į Dainų šventę - nuostata.
kų amžiaus grupės per visą pokario laikotarpį
3. Nemanau, kad reikėjo surengti tik dainų
tautiniu rūbu pasipuošė pirmą kartą. Tai ne mi dieną. Visi mėgėjų kūrybos žanrai ugdomi lygio
lijonų praradimas, tai sukauptas didžiulis mate mis teisėmis. Rengdami vien dainų dieną, būtu
rialinis ir dvasinis turtas.
me pažeminę ir įskaudinę kitus. Juk ruošėsi visi.
4. Taip, tai tautos susitelkimas. O svarbiau
V YTAU TAS BLŪŠIUS,
dainų dienos režisierius:
1. Man ši šventė daug kuo asocijuojasi su

sia - dėsninga būtinybė, per kurią pasireiškia

1924 m. dainų švente. Juk ir tada Lietuva buvo
atgavusi valstybingumą, turėjo ekonominių ir

stiprūs, jei neturėsime dvasinės stiprybės.

1. Ši šventė ypatinga savo istorija. Perkopta
tiek slenksčių, tiek kliūčių. Tobulinta, švarinta
nuo visko, kas dirbtina, svetima. Pradėta for
muoti prieš trejetą metų (dar legendinėj stagna
cijos epochoj), ji augo ir stiprėjo kartu su Lietu
vos atgimimu, o finalas - būtent pats veiksmas vainikavo Lietuvos Nepriklausomybės atstaty
mo paskelbimą.
Simboliška ir logiška.
Gal kai kas pavyko geriau, kai kas - blogiau

mūsų nuostata siekti laisvės, dvasingumo. Su

(juk nieks neapdraustas nuo klaidų), bet man

daina, šokiu, muzika pakylame aukščiau bloka-

atrodo, kad šventė buvo tikra - skausmu, rūpe

dinių sunkumų. Niekada nebūsime materialiai

sčiu ir džiaugsmu išsakyta, išdainuota.
2. Dabartinis laikmetis sudėtingas. Visus už

politinių sunkumų. Be to, tada dar neturėta dai

5. Man atrodo, kad būtent dainų šventes mes

valdė politika. Kultūrą tarsi užmiršome. Dainų

nų švenčių rengimo tradicijų ir patirties. Nežiū
rint į visa tai, dainininkų, chorų vadovų ir orga
nizatorių entuziazmo dėka šventė įvyko.

per mažai panaudojame tautos dvasiniam ugdy
mui. Dabar, kai galime sakyti tiesą, Dainų šven
tė turi tapti visos tautos švente, nepriklausomai,
ar tiesiogiai joje dalyvaujame, ar ne. Tai valsty
binė šventė.
6. Repertuaras tinkamas. Svarbiausia, kaip
aukščiau minėjau, kad grįžome prie kūrinių, al
suojančių tautos dvasia.
7. Šventės reikalingumu neabejoju. Dėl jų

šventei buvo visiškai pasiruošta tiek iš kūrybi
nės, meninės, tiek iš ūkinės, organizacinės pusės.
Ne mažiau svarbus dešimčių tūkstančių žmonių

XIII tautinė dainų šventė svarbi tuo, kad
Lietuvos žmonės, siekdami įtvirtinti Lietuvos
valstybingumo tęstinumą - nepriklausomybę,
šalia kitų darbų ir rūpesčių, kartu tęsia ir dainos,
šokio, liaudies muzikos tradicijas. Ypatinga, sa
kyčiau, tuo, kad po 50-ies metų laisvai galime
dainuoti tuos kūrinius, kurie iki šiol gulėjo diri

pobūdžio, struktūros, formų reikia rimtai disku

mos).
3. Dainų šventę suvokiu kaip vientisą ir ne

gentų bibliotekose. Pamenu, prieš dvidešimt
penkerius metus į Kauno Dainų šventės reper
tuarą pirmą kartą pokario metais įtraukėme

tuoti. Jau seniai kalbame, kad turėtų būti profe
sionali 3-5 žmonių kūrybinė grupė, kuri dirbtų
pastoviai.

dalomą kūrinį. Jo autoriai - tai geriausi profesi
nio meno kūrėjai, daugiatūkstantinės meno mėgėjų gretos, liaudies meno puoselėtojai, kurie

J.Naujalio ir Maironio dainą "Užtrauksim nau
ją giesmę, broliai". Kiek kilo triukšmo įvairių rū
mų kabinetuose!

LEONIDAS A B A R IS, Liaudies kul
tūros centro direktoriaus pavaduotojas:

Labai svarbu, kad sugrįžome, prie savo tau
tos kūrybinių ištakų. Nebuvo šioje šventėje mū
sų tautos kūrybai svetimų žanrų ir eksperimen
tinių kompozicijų.
2. Neabejodamas atsakau, kad šią šventę ir
būtent šiuo metu surengti buvo būtina. Pasi
ruošimas dainų šventei yra kūrybinis aktas, ku
rio nutraukimas reikštų ne tik rezultato - šven
tės - pražudymą. Tiek vadovai - profesionalai,
tiek dalyviai - mėgėjai būtų praradę pasitikėjimą
savo kūrybiniais ir organizaciniais sugebėjimais.
Be to, atidėjus šventę, visą repertuarą tektų kar
toti, o kai kam, kur pasikeičia dalyviai, ir iš nau
jo ruošti, taigi tą patį darbą dirbti du kartus. O
kūiybai tai niekad neišeina į naudą. Dėl nuomo
nių skirtumo, tai jų buvo, yra ir bus.
Birželio vidutyje lankiausi Marijampolėje buvau susitikęs su mišriu choru "Suvalkija" ir ki
tais busimaisiais Dainų šventės dalyviais. Suži
noję, kad vykstu į Vilnių dalyvauti pasitarime dėl
Dainų šventės, jie tvirtai pareiškė: "Vilniuje pa
sakykite, kad jei bus nuspręsta šventę atidėti,
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dvasinis nusiteikimas. Bet kokias sankcijas prieš
Dainų šventę išdrįsčiau pavadinti kenkėjiškomis
ir neprotingomis. (Ar galima motinai, išnešioju
siai kūdikį, pasakyti, kad ji palauktų patogesnio
laiko? - pasekmės būtų skaudžios ir neatitaiso

supranta šią šventę kaip tautos tradicijų tąsą,
dvasinio gyvybingumo šaltinį. Užsimojimas nu
rėžti kurią nors šios šventės dalį tik išiyškina su-

darkyto mąstymo simptomus. Šokio, dainos, mu

net 1994 metais. Ir laisvojo pasaulio lietuvių

fesorių Konradą Kavecką, šventės meno vado

zikos, liaudies meno sujungimas į darnią visumą
ir yra pagrindinis Lietuvos dainų švenčių priva
lumas.

šokių šventei būtų laikas užsukti į Lietuvą.
6. Išskirčiau šokių dienos vyriausiosios cho
reografės ir meno vadovės Elenos Morkūnienės

vus, vyriausybės vadovus, besiartinančią iškil
mingą procesiją, kai supratau, jog prasideda...

4. Remdamasis filosofų teigimu, jog žmogaus
esmę sudaro gebėjimas kurti, kaip svarbiausią

darbą. Jai mažiausiai reikėjo keisti savo sumany

pabrėžčiau kūrybinę funkciją bei meninės tiesos,
kūrybinės laisvės, tautiškumo, šiuolaikiškumo,
demokratiškumo principus, be kurių neįsivaiz

Blogai, kad pirmoji šventės diena buvo per
sodrinta renginių (ne dėl organizatorių kaltės).
Taip pat dainų dienos koncertą būtina anksčiau

V Y T A U T A S JAKELAITIS, p ro feso 
rius:
1. Labai lengva atsakyti į šį klausimą, nes at
sakymas buvo matyti šventės dalyvių ir žiūrovų
akyse, o ir dabar dar tebėra aiškus mūsų atmin

duoju būsimų dainų švenčių ir su kultūra sietinų
Lietuvos gyvenimo etapų.

pradėti. Reikėtų pamąstyti ir dėl Dainų šventės

tyje. Visų pirma tai Lietuvos atgimimo šventė,

emblemos. Šiandieninis A. Žilio "gyvybės me

kurioje skambėjo mėgstamiausios, artimos ir

5. Dar 1938-1939 metais Lietuvos švietimo

dis" kaip simbolis nėra nei originalus, nei arti

brangios patriotinės ir lietuvių liaudies dainos.

ministerijos Kultūros reikalų departamentas nu
sprendė, jog dainų šventėms būtina suteikti val

mas Dainų šventės idėjai. Jis apibendrintai nei
šreiškia Dainų šventės turinio ir dvasios.

Tai buvo šventė be ideologinės prievartos, be

stybinį pobūdį, rengti jas organizuotai. Netgi bu
vo parengtas Dainų Švenčių įstatymo projektas,

Mano nuomone, tokiu simboliu galėtų būti

gi ir be dvasinio susidvejinimo ir veidmainystės.

kanklės. Jos siejasi su kiekviena šventės diena.
Tuo labiau, kad kanklės - ir 1924 m. Kaune įvy

Atvirų, laisvų žmonių atvirai išreikštų jausmų

kusios pirmosios dainų šventės emblema.
7. Padorus žmogus tikrai nekels klausimo ar reikalingos dainų šventės.

tuacija gražiai sutapo su mėgstamu repertuaru
ir natūraliais žmonių jausmais. Vertinant an

nurodantis švenčių periodiškumą ir apimtis: ra
joninės dainų šventės būtų rengiamos kasmet, vi
suotinės - kas penkeri.
Puoselėju viltį, kad sugrįš sena graži tradici
ja, jog dainų dienos programoje gausiau skam
bės šių dienų dirigentų, chorvedžių, kompozito
rių kūryba. Pirmosios dainų šventės tuo ir pasi
žymėjo. Šiuo metu tik maestro Liongino Aba
riaus dainos atlaiko konkurenciją.

mą.

Vertinu diskusiją tik dėl šventės tobulinimo.
8. Neigiamų įspūdžių patirti neteko, nebent
prisiminimai iš batalijų dėl šventės likimo arba
graudulys dėl tautiečių, negalėjusių įveikti "gele
žinės uždangos".

diktato, be primesto "valdiško" repertuaro, tai

šventė. Taigi iš pagrindų pasikeitusi šventinė si

ksčiau buvusias respublikines dainų šventes,
verta prisiminti, kad būtent lietuvių patriotinės
ir liaudies dainos, kurių, deja, ten būdavo mažu
ma - ir sudarė tų švenčių jėgą, žmones vienijan
čią vertybę.
2. Klausimas jau nebeaktualus, bet visokių
svarbių kliūčių gali pasitaikyti ir ateityje, kurią

O gražaus buvo tiek daug, kad sunku ir išvar
dinti. Bet visgi išskirsiu momentą prieš mišias

visi norime matyti šviesią. Malonu įveikti dide

Būtina žiūrovų lauko Vingio parke rekon

Arkikatedros aikštėje, kai Arkikatedros choras,
diriguojamas maestro Prano Sližio, užgiedojo

snes kliūtis, tada pergalės jausmas žymiai dide
snis. Dejuoti dėl blokados - niekinga, jos sunku

strukcija (norint pagerinti akustiką, patogiau su

Konrado Kavecko sukurtą giesmę "O Kristau,

mus ir pasekmes įveikti - garbinga. Deja, labiau

sodinti žiūrovus). O didžiausia svajonė - kad į

pasaulio valdove" (žodžiai B.Brazdžionio), kai

siai dėl blokados dūsavo kultūros vadai, o la

pamačiau žilagalvį dainų švenčių patriarchą pro

biausiai pasiiyžę įveikti tuos sunkumus buvo ei

Laikas būtų įgyvendinti seną, gerą idėją - kad
Dzūkija, Suvalkija, Žemaitija, Aukštaitija pa
ruoštų savarankiškas programas.

Vilnių ateitų Pasaulio lietuvių dainų šventė, gal

liniai šventės dalyviai. Rengimo komisija turėjo
daugybę geranoriškų talkininkų. Geležinkeli 
ninkai du kartus perdirbo tvarkaraščius ir dar
pasakė - traukiniai sustos visur, kur jų lauks
šventės dalyviai. Vilniaus miesto savivaldybės
vadovai patys skambino į komisijos būstinę mes sutaupėme gamtinių dujų, tai šventės savai
tę visur bus karštas vanduo. Daugybę tokių pa
vyzdžių galime su padėka vadinti patriotiniais
darbais.
3. Nesuprantu šitokio klausimo, nes nebuvo
jokių tikrai objektyvių aplinkybių, kurios verstų
šitaip darkyti nusistovėjusį dainų švenčių kom
pleksą. Tas stambių renginių kompleksas: dai
nų diena, šokių diena, liaudies ansamblių vaka
ras, tautodailės paroda yra didelis mūsų laimė
jimas, savo mastu pralenkiantis artimiausių kai
mynų dainų švenčių mastą. Situos renginius te
reikia tobulinti. Dabar dar prisidėjo tautinis va
karas ir pučiamųjų orkestrų suėjimas į Daukan
to aikštę bendram koncertui. Pastarasis rengi-
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tus, dėl to ir pertraukos tapo ilgesnės: lietui ly

imtis kaupti kūrybinę medžiagą kitai dainų šven
tei, o kartu imtis organizacinio darbo, kad dai
nų švenčių rengimas galų gale virstų optimalia
pedagogine sistema, kad jokios subjektyvios įta
kingų žmonių nuomonės neišmuštų jų iš vėžių.
Tik sistema pavers šventes veiksmingu akstinu

sugriauti galima vienu neatsargiu mostu. Iš ko

jant žmonių masė tampa inertiška, lėta ir tąsi.

visai liaudies kultūrai plėtotis ir tobulėti. Pir

vėl lipdytume sudaužytą puodynę, o ir sulipdę
nepaslėpsime šukių žymių.

Dėl lietaus, vandens, makalynės neįvyko atsi

miausia reikėtų imtis energingų veiksmų užly

sveikinimo su šventės vėliava ceremonija, tad
4.
Visa tai atmesčiau, visko jau "prirodėme"
gerokai nukentėjo renginio dramaturgija. O dėl
pasauliui. Nevadinkime Jūsų čia išdėstytų moty pertraukų dainų dienoje, tai mes dar neįpratę, o
vų Dainų šventės funkcijomis. Žymiai svarbiau Estijoje seniai pamiršo šitą "problemą", ten jos
yra vidinės dalyvio paskatos ir siekiai, jo porei metu yra galimybė žiūrovams atsistoti, šnektelti
kiai būti lašeliu balsų jūroje, bet ne bevardžiu,
su kaimynais ir vėl tol iau susikaupus klausyti.
ne ištirpusiu, o tokiu sąmoningu ir būtinu tai jū  Šventės specifika diktuoja kitokius tempo rit
rai - tautai, be kurio nė to lašelio, nė jūros nebū mus, nei koncerte, su tuo reikia skaitytis, ramiai

ginti didžiausiai duobei - atoslūgių mėnesiams

nys nebuvo įrašytas į jokias programas, o tapo
gražia uvertiūra. Jeigu patys muzikantai šito no
ri, tai ir palaikykime jų iniciatyvą. Gaila, kad neį
vyko didžiosios varžybos. Ne, nereikėjo mažinti
renginių skaičiaus ir laužyti gražiai besivystan
čias tradicijas. Jos kuriamos ilgai ir nelengvai, o

tų. Tokia to vidinio balso prasmė, suvokiama ir
žiūrovų. O pašalinis ar korespondentas, ką gi jis iš tikrųjų gali samprotauti apie tai, ką šita
šventė parodė. Tai bus jo tiesa, irgi objektyvi.
Manyčiau, kad būtina nuolatos mąstyti apie jau
smų ir minčių gelmes, o ne apie parodymą.

kad liaudies ansamblių vakaras būtų pakartotas.
Dabar girdžiu svarstant, ar ne per ilga buvo dai
nų diena - pirmąkart Lietuvos dainų švenčių
istorijoje ji tęsėsi penkias valandas! Nuomonės
skiriasi, o įvertinti sunku, nes viskam trukdė lie

kstesnėse dainų šventėse. Pri
trūko vienos dienos, kad ne
sutaptų tautinis vakaras ir an

direkcijos uždavinys.
8.
Norėčiau sukeisti vietomis. Taigi pirmiau
sia niekaip nepamirštamas įspūdis - kai kurių
aukščiausių kultūros vadų neigiamas požiūris į

sutikti, ir pamatysite - atsiras palankus renginio
veiksmo suvokimas. Žymiai svarbesnis dalykas

dainų šventę. Ir netgi pastangos, kad ji neįvyktų.

yra tai, kad liaudies ansamblių vakaras Kalnų
parke tapo įdomi kūiybinė problema, visiškai ar
tima dainų ir šokių liaudies ansamblio žanro

Kiek jau kartų per tuos dvejus metus - bus? ne
bus? Ir net keliolikai dienų likus iki šventės. Pa
našių kliūčių bei sunkumų būdavo ir anais lai
kais, bet kas galėjo pamanyti, kad tai atsitiks da

problematikai. Tai platus ir atskiras klausimas,
5.
Šiandien dar nesiimčiau kalbėti apietodėl
ko atskirai ir aptartinas.
kius nors keitimus. Be abejo, atskirų renginių
7. Tada "Tiesoje" buvo išsakyta ir mano nuo
vadovai, specialistai atras daug keistinų dalykų, monė, tik tą atsakymą "aukštesnėse sferose" taip
tai jų kompetencija. Įvairių pasiūlymų turės įž suredagavo, kad iškrito keletas svarbių teiginių.
valgesni žiūrovai, visa tai reikia įvertinti. Reikia
Jeigu šiandien reikėtų grįžti prie tos diskusijos,
pasitarti ir su visų šventėje dalyvavusių kolekty
reikėtų pasitarti dėl šventės dalyvio psichologi
vų vadovais, jie šį darbą žino "iš vidaus". Dėl
nių nuostatų, "šventės" ir "koncerto" sąvokų sin
svarbiausių krypčių, tai manyčiau, kad reikia to
liau tobulinti šventės demokratiškumą ir nema tezės šventėje, šventės subjekto ir objekto ir, ži
nyti, kad šį kartą jo buvo jau labai daug, nors noma, renginio dramaturgijos, kaip svarbiausio
kaip tik šita šventė ir yra lemiamas (tikėkimės!) dalyko, tiesiogiai susijusio su repertuaru. O dėl

posūkis jos humanizavimo kryptimi. Tai, kad
buvo dainų dienos dirigentų rinkimai slaptu bal
savimu, šventės dalyviams ir žiūrovams mažai
rūpi, juos aptars, pasvarstys ir nurims. Demo
kratizavimo plačiausios gali
mybės ir būtinybė yra reper
tuaras ir šventės renginių for
mos, dalyvių ii* žiūrovų lūke
sčių didžiausias suartėjimas,
kartu esant aukštam meni
niam lygiui, nes tai jokiu būdu
ne antraeilis klausimas, o kaip
tik išaugusių poreikių tenki
nimo būtinybė.
6.
Trumpai - patiko. Vi
skas vyko optimaliau, nei an

ir metams po šventės, kai dar nežinia, kas toliau.
Tai būtų svarbiausias nuolatinės dainų šventės
rengimo komisijos ir Liaudies kultūros centro

šventės reikalingumo diskusija būtų beprasmė.
Šios Tryliktosios tautinės dainų šventės pasise
kimas sunkiausiomis sąlygomis - ar dar neįtiki
na, kad užupi abejoju! jos gyvybingumu, reikią

Nepavyko, bet nerimas liko visoje Lietuvoje.

bar, atgimimo metu.
O dėl teigiamų įspūdžių... Jų pernelyg daug,
tai tenka tik suminėti: įspūdinga vėliavos pa
šventinimo ceremonija, nuotaikinga tautinio va
karo pradžia, paskui jau skubėjome į Kalnų par
ką, tai lieka tik patikėti tiems laimingiesiems,
kurie galėjo būti senamiestyje iki galo. Dar - har
moninga, labai vykusi šokių diena, kai E.Morkūnienė niekaip negalėjo patikėti, kad iš tikrųjų
šventė gera. Ir - žinoma, pergalė prieš lietų dai
nų dienoje, D ar nepasibaigus dainavimui estra
doje, paėjau kiek į publiką: dainavo žmonės po
skėčiais ir dainavo. Sušlapę svečiai iš Baltarusi
jos vis negalėje atsitokėti *neįmanoma, neįtikė
tina. ir dar - visi chorai labai gerai
dainavo, orkestrai tikrai gerai
rėjai dailiai
šoko. Tai grojo, šokėjai
dai
>yrų žodžiai,
1 ne sentimentalūs
o iš tikrųjų gerai pasiruošta šven
tei, profesionaliai vadovų padirrvarginti dalyviai pa
čioje šventėje. Buvo ir švento pyk
čio: na, mes parodysim. Tai ar ga
lima išskirti kokį vieną teigiamą
įspūdį? Man neišeina.
Parengė
TERESĖ NAUSUTYTĖ

samblių vakaras, tos dienos
pritrūko ir tam, kad šventės
dalyviai vieni kitus pamatytų,

R.Virkučio nuotraukos

BUVIMAS ŠVENTĖJE
IR UŽ JOS
Fragmentai, fragmentai... Žalumas - iš lapelių, medis - šakų,
miškas - medžių. Ir visas mūsų buvimo aruodas iš akimirkų, va
landų, nuotaikų, jutimų, minčių, suvokimų, džiaugsmų, ašarų...
Ak, ir patys - ne taip jau ilgam inkrustuoti tėvynės mozaikoj... O
štai mus tokius - besigrumiančius, klumpančius, smaugiamus,
kylančius, vėl bloškiamus, pro aitrumągomury skanduojančius
viltį: "Lietuva! Lietuva!" - užgriuvo šventė (na, tarkim gi: Dainų,
Šokių, Pakilumo, Vienybės Šventė!). Jos aprašymui, "įamžini
mui", įvertinimui, be abejo, atsiras kultūrologų, istorikų, fotogra
fų, jie savo darbą atliks, bet kas aprašys kiekvieno mūsų (ir ma
no) buvimą Šventėj, kuo tos dienos buvo mums kiekvienam,
kas įžvelgs mūsų dvasioj žymę, kurią galbūt paliko ta Šventė?..
Drumstos upės drumstas ir lašas: pagal jį vieną gali šį tą spręsti
ir apie visą upę...
Nesutos Šventės "dalyvis": neimokušokt, nei dainuot, irtaip
jau, matyt, buvo "skirta", kad šventės dalyviams jų repeticijų
metu (Vingio parke ir kitur) teko pardavinėti Lietuvos liaudies
kultūros centro leidinėlius, iš kurių du - proginiai: ' Dainų šven
tė" ir "Užaugau Lietuvoj". Pirmoje - šios šventės istorinė apžval
ga, režisierių, choreografų, dirigentų nuotraukos, dalyvaujan
čių kolektyvų sąrašas (pirkėjai labai pasigedo joje programos!),
o dėl antrosios - kol apsipratau - širdį sopėjo: plonutėj baltutėj
knygelėj - trys dešimtys labai skaudžių mūsų tautos dainų (tek
stai, melodijos), kurias buvo numatyta Šventės pabaigoje dai
nuoti visiems kartu. Daugelis tų dainų prieš metus kitus - sap
nuose teskambėjo, bet tauta išsaugojo jas,
tautosakininkai užrašė: metų metus,
dešimtmečius, nelaukdami už triūsą nė
grašio, valdovų nemalonėj, po lietumi, po
vėju šmirinėdami iš trobos į trobelę-tarybi
niai ubagėliai... Viena tos knygutės dainų
("Pavasarį paukščiai į tėviškę grįžta") pri

minė ir mano paties 1973 metais Ignalinos
rajone Krivasalio kaime užrašytąją iš buvu
sios tremtinės Ramanienės Veronikos. Ta
da, atsimenu, jądrąsinau:"... negi už dainą
antrą kartą išveš...". įteikus Lietuvių kalbos
ir literatūros institutui tautosakos rinkinį,
šitokias dainas (antitarybinės!) ten iš jų
dažnai išpreparuodavo (iškirpdavo ar visą
lapą išimdavo) ir atskirai į nedegantį gele
žinį seifą sudėdavo... Ir štai - dvidešimties
kapeikų savikainos knygutė - po rublį! Vie

no jos nepirkusiojo aš tiesiai j akis sukčium
buvau pavadintas. Ir nors to žmogaus pa
šnekovas tvirtino: "Nepanašus į sukčių",
tuo metu tetroškau, kad už tas knygutes su
rinktus pinigėlius Lietuvos kultūros centras

panaudotų kažkam labai jau gražiam ir kilniam...
Visą mielą dienelę - rubliai, kapeikos, rubliai - galva nuo jų
virto tikra kalade... O estradoj - choras keičia chorą, renkasi dūdoriai. Palieku savo "prekystalį": būtina atsipusi, rūpi įsiklausyt,
kas dainuojama, grojama. Dirigentas rikiuoja orkestrą: vienam
žemiau, kitam aukščiau, visiems - arčiau centro... Atslinkau
prie muzikantų, parymau ant pirmųjų estrados laiptų cemento:
panirt į muziką, pabandyt suprasti, kas per magija žmones čia į
tokį didelį būrį sutraukė, į keliųtūkstančių jungtinį orkestrą. Ry
mau prieš dūdų jūrą... Ak,ir ūžtelėjo, broliai, maršą!.. Nenusa
koma! Potvynis garsų. Neištveriama. Mintis bejėgė sudrausmint, žodis - aprėpt. Pribloškė, ir iš manęs ūmai beliko tik did
žiulis orkestro žiburys akyse ir garsų pilnatvė tvinksinčioj krūti
nėj... O ketinau šįtąsuprasti. Nes vis manau: jei veiksmą nėra
kam mintimi įprasminti - tuščia ir to veiksmo... Šiame orkestre
aš galiu būti maža dūdelė šit prie berniūkščio lūpų, bet jei mūsųtūkstančiai, jei mes - vieningai, darniai, veržliai ir kiekvienas
- su savo gražia dvasia - esu galinga, per pasaulį skambanti dū
delė. ..A rn e dėl to jausmo ta šventė? Reikėtų pasiklausinėti.
Kitądieną vėl įsitaisėme su savo knygelytėmis Vingio parke,
šalia estrados, po jos kairiuoju fligeliu lyg sparnu. Šalta, vėjas
žvarbus, dangus kiauras, prekyba "neina", mus apsupusieji-tik
besiginantys nuo lietaus. Apsidairau. Už nugaros kantriai stovi
žmogus: vienplaukis, čiuplutis, vienmarškinis, ant pečių užsi
metęs nuslystantį polietileninį apsiaustėlį. Lietus žliaugia, kad
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jį devynios (tai aš taip sakau), bet žmogaus akyse ir veide - pa
vydėtinas ramumas ir giedra. Laukia repeticijos. Mūsų žvil
gsniai susitinka.
- Kelintą kartą Dainų šventėj? - sakau.
- Antrą.
- Kodėl važiuojat?
- Kaip nevažiuosi. Atimk dainas, atimk kultūrą - kas gi beliks
iš mūsų, - balse - jokio patoso.
- Ar Jums tikrai taip atrodo?
- Kai kas mano: atvažiuoja, pašoka, padūduoja, padainuoja
- ir viskas... Reikalas čia daug svarbesnis, ir paslaptingas tas
reikalas, kuris palaiko tautos dvasią... Sąjūdis, manai, iš ko? Iš
dainų. Atsimeni, prieš keliolika metų- kad plūstelėjo jos per Lie
tuvą... Valdžiai nepatiko, bet jau nieko nebegalėjo...
- Tai buvo liaudies dainų potvynis, folkloro... Gal reikia ir
šventes rengt tokias kaip "Baltica"...
- Bet tai - profesionalų... Mums, mėgėjams, nepasiekiama...
-? !
-... nėra taip lengva čia: atvažiuot, nakvot mokykloj ant spor
tinių čiužinių, lietus ar vėjas - repetuot, o ir namuose - aukot re
peticijoms kasdien po kelias valandas. Tų, kurie pinigą kala, čia
nėr... Bet matai-pilna estrada vaikų. Manai Jie pamirš tą šven
tę?! Niekad. O tai jau mūsų ateitis... Ubagystė, degalų nėr - iš
paskutiniųjų, iš paskutiniųjų reikia važiuot: nebus dainų, nebus
ir mūsų...
(Net gumulas užstrigo gomury).
- Ar esat muzikantas?
- Melioratorius. Iš Kėdainių...
-A š Jums, va, padovanosiu knygelę... Mes čia prekiaujam,
bet... "Užaugau Lietuvoj"...
- Jau turiu, ačiū, jau turiu...
Lyg prieš saulę ribuliuojanti upė, nuo estrados margaspalve
srove pasruvo vaikai. Mano pašnekovas atsisveikino, nutolo,
lietaus merkiamas...
(Gyvuosim, po velnių, sakau, ponai, gyvuosim, kolyratokių
žmonių!)
Prie knygelių priėjo aukštas sausas kumpanosis lėtų jude
sių pagyvenęs žmogus. Žiūriu j jo veidą.
- Kelintoj Dainų šventėj?
- Visose buvau. Nuo trisdešimt devintųjų.
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-A r reikalingos jos, tokios...
-Velniškai.
-Kodėl?
-išsigimstame... Esam Europos chamai. O jeigu dar nė Dai
nų šventės nebūtų - tai eik ir pasikark... Žiūrėkit, kaip žmonės
skonio neturi: kur bepasisuk - Vilčinskas ir Vilčinskas iš to neti
kro "Medaus”. Išsigimstame. Kultūrą reikia vairuot, reikia duot
toną. Štai kas Dainų šventė. Suteikia stiprybės...
-A r iš toli atvažiavot?
- Iš Kauno.
Tarp delnų (lyg lyžės) tvirtais pirštais knygutę negrabiai
sklaido pusamžis nugairinto veido žmogus.
- Ar reikalinga Dainų šventė?
- Kodėl? Kodėl? Labai labai malonu... Man tai šešta.
- Kuo jos skiriasi viena nuo kitos?
- Šita mieliausia. Nebekankina tos švininės kantatos apie
partiją, Leniną... Būdavo-kala kala galvon-ir negali jsimint, kad
jas šunys... Dabar visos dainos - mielos, savos, ir dainuot jas
lengva, gera... Pirmoji tokia šventė: Tautinė...
-A r iš toli esat?
- Iš Kelmės. Kiek gyvensiu, kiek pajėgsiu, tiek važiuosiu...
Priėjo penkiolikos metų mergaičiukė.
- Kelintą kartą,- sakau,- Dainų šventėj dainuosi?
- Pirmą.
- Koks įspūdis po repeticijų?
- Uūū! - net išplėtė akis mergaičiukė. - J-ė-g-a!
Pavakary - oficiali šventės pradžia. Skubu dar papietaut. Mi
nu dviratėlį namo, o Kosciuškos gatvėj prie pat tiltelio per Vilnią
eismąsustabdo autoinspekcija: į Kalnų parką-viena, antra, ket
virta - įsuka mašinos su milicininkais. Sustoju prie šaligatvio,
laukiu... - Ir pirmą kartą gyvenime man tie milicininkai pasirodė
esą net reikalingi, patiklūs ir (negi ilgam!) savi, nebaisūs... Pir
mą kartą- po visų tremčių, prievartavimų, persirengėlių desan
tininkų... Atlaidumas, atlaidumas užliejo širdį... Ak, visuotinis
atlaidumas: būsim, jei būsim pakantūs, atlaidūs, dori ir geri.
Po dainų ir šokių ansamblių vakaro, nusileidus iš Kalnų par
ko,- nuo Katedros aikštės ataidi: "Oi oi oi, nulaužė dalgelį..." Pa
skutiniai Tautinio vakaro garsai. Ir mano širdis - jau ten. Mano
dvasia - jau tenai: ten Tėvynė sodresnė, ten daina daug gile
snė... Suklydau, kopęs į parką, suklydau...

Bet kitą dieną mums "labai pasisekė", anot mūsų, "prekybi
ninkų" grupės vadovo A.Šidlausko: kai važiavom iš Vingio, prie
Žaliojo tilto mašinai užtvėrė važiavimą šokėjų kolona, ėjusi nuo
Nepriklausomybės aikštės j Žalgirio stadioną. Kas netingėjo,
išlipom pasižiūrėt: orkestras po orkestro, šokėjų kolektyvai vie
nas po kito, kiek akys užmato - ištisa upė. Stovėjau apstulbin
tas: veržlumo, jaunumo, pakilumo, nesulaikomo ryžto (taip pa
sirodė) žengti ir žengti, ir žengti... Lietuva, tu Lietuva,- amžino
ji ašara, nebylumu ir kartėliu iki šiol teįsikūnijus mano (mūsų,
mūsų) akyse,-dainuodama, maršus grodama, bangom siūruo
dama, margaspalviais verpetais besisukdama - per šlapią grin
dinį, per savo viltį būt, per pasaulio abuojumą, per prievartos,
per pavergėjų atkaklumą per savo dainą per savo ryžtą išdi
dų nepalaužiamumą.. Štai taip žmogus ir gyveni, taip ir blaškai
si po šaligatvį, nesutramdydamas ūmai užplūdusio kartaus
skaudaus gerumo: būsim, būsim, būsim...
- Jėzau, pažiūrėkit, gal ten žmogui bloga!
Ne ne... Visur ir viskas eina ir praeina. "Bloga"... Nuo to bai
saus išsivadavimo iš praeities - pro džiaugsmo ašarą į stulpą
įsikvembus. "Manęs nebus, sakau, turės išlikt manajam gomu
ry tautos godumas būt, žydėti, augti, vaisių vesti: netrikdomai,
neplėšikaujant. Ramybe, darbu..." "Na, važiuojam!.."
Dainų diena. Žiūrovų - net neaišku kiek: vien skėčių tamsu
mas. Jie nuolat juda, maišos, tolsta viens nuo kito. Lietus - kaip
bieso rykštė. Bet atkakliųjų (te sustirusių) dar daug. Mus dan
gsto skėčiai, bet kuo gi nusidėjo tie, kurie estradoj... "Esi trupu
tį kiaulė tu, lietau: smelki ant vienmarškinių nesiginančių nuo
tavęs žmonių..." "Lietuviais esame mes gimę, lietuviais norime
irbūt..."-jauantrąkartąpakiliai kartoja choras. Šalia manęs mo
teriškaitė nevaisingai kuičiasi su fotoaparatu, bandydama foto
grafuoti tąspalvingą žvakutėmis sušvitusi keliatūkstantinį cho
rą: jei laiko virš savęs lietsargį, nesuvaldo fotoaparato, jei ban
do sutvarkyti pastarąjį, tai lietsargį vėjo gūsiai blaško į kairę, į
dešinę. "Leiskit, palaikysiu..." Moteriškėlė apsidžiaugus - šne
ka, šneka: "svetės ten, chore, dvi... Nakvojo pas mane... Au
stralijos lietuvės... Ak, ruošėsi, ak, jaudinosi.. Išėjo vien plonu

tėm suknelytėm. Kad tiktai gražiau... Kaip reikia joms tos šven
tės... Man aparatą įdavė: tik nufotografuok... "Stropiai stropiai
laikiau lietsargėiį virš moterytės galvos, kad, gink Dieve, nė la
šas neužklystų ant visų to fotoaparato stiklų... O lietus - nenu

maldomas, o žvarbu, o vėjo šaltumas, kad jį perkūnai, o choras
jau ima nekantraut, ir papildomas (iš tos rublinės knygutės) dai
nas jau gal ne tiek dainuoja, kiek skuba greičiau pradėt ir
baigt... "Dabar jau paskutinė",- pagaliau taria pranešėja. "Na,
vis tik kiaulė tu, lietau, kartais, kiaulė, argi nejauti šito..." - suž
varbęs, sustiręs kartoju, lėtai toldamas nuo mirguliuojančios,
paskutinį akordątęsiančios estrados...

Rytojaus dienąteiravausi protingesniųjų už save nuomonės
apie Dainų šventę.

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vadovaujanty
sis mokslinis bendradarbis, filologijos mokslų daktaras KA
ZYS GRIGAS:
Gražus renginys. Sunkios sąlygos, o vistiek reikalingas. Ne
galima neigti nei profesionaliosios, nei harmonizuotos dainos.
Juk ir jos brangios mums. Lyja, žvarbu, o žmonių daug. Kažkas
laiko juos. Anksčiau ta šventė buvo gerokai profanuota. Šiemet
žmoniškesnė. Silpniausia vieta-dainų ir šokių ansambliai: pre
tenduoja ¡folklorą otolinuojo. Irtiejųvisokiemonai, kai iš žmo
nių lipdydavo "LTSR", "ŠLOVĖ PARTIJAI" ir pan. nebe mums...
Dainavau ir aš jaunystėj Dainų šventėse. Degte degėm jomis:
kai skambėjo Naujalio, Maironio ir kitos patriotinės dainos. Ma
lonu ir dabar jas girdėt. O tokių žmonių Lietuvoj - tūkstančiai.
Jie į šios šventės tradiciją įaugę, ja gyvena. Ką nors be atodai
ros laužant - daugeliui skaudėtų...

Filosofijos mokslų daktaras profesorius BRONIUS GEN
ZELIS:
Baisiai sunku apie Dainų šventę šnekėt. Pernelyg ji dabar
parodomoji. Vienu žodžiu, skeptiškai žiūriu į ją: ne tas laikas.
(- Kai kas sako: puota maro metu...) Panašiai taip.
(- O gal gi vistiek... te ir nėra pakankamo pagrindo džiaug
tis, vistiek, iš paskutiniųjų...)
Kas dirbtinąją] dirbtina. Aš už natūralumą
(- Ar lokių švenčių visai nereikia?)
Ne, ne. Aš ne prieš Dainų šventę. Jos turinys gal kiek ir kei
stinas, nesu kompetentingas vertint, bet panaši j ją visos tautos
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šventė, be abejo, galės būt. Tik jai reikia natūralaus akstino.
Šiandien jo nėr. Kartoju: aš už natūralumą...

dzūkai... Šia linkme pirmasis žingsnis - šiųmetinis Folkloro va
karas. Ateity - kuo mažiau unifikuotumo...

Mokslo istorikas, fizikos-matematikos mokslų kandida
tas docentas LIBERTAS KLIMKA:
Tradicija įdomi, gera, bet gerokai koreguotina: tos šventės
mažai kuo skiriasi viena nuo kitos. Forma tinkama, reikia tokių
švenčių, tik jų turinį būtina keist: artinant prie folkloro. Regioni
niai skirtumai turėtų matytis ne tik iš aprangos. Dainų ir šokių
ansambliai nuskurdino tą šventę: metų metai-tas pats. O turim
tokį tautosakos lobyną! Tuo tarpu eksploatuojam tik menką jos
dalelę... Gal reikėtų jungt su "Skamba, skamba kankliai", gal
kaip kitaip. Aš už evoliucinį tos šventės posūkį į dvasingumą,
semiant iš to, kuo mūsų folkloras, tauta turtinga. O turim, vėlgi
sakau,- lobius. Vis kažką nauja reikia iš jų pasemt. Šventė gra
ži. Tarsi giminės suvažiavimas į gimtinę, į tėvų namus, lietuvių
giminės - į sostinę: vienas kitą pamato, padainuoja, vienybės
jausmu alsuoja, kiekvienas pasijunta neatskiriama tautos dali
mi. Be to,- gera proga jaunimą įtraukt į kultūros vyksmą... Var
dan viso to vertos ir pastangos, ir išlaidos.

Folklorinio ansamblio "Jievaras" vadovas, Lietuvos kon
servatorijos dėstytojas EVALDAS VYČINAS:
Vietoj vienos didelės galėtų būti daug mažų švenčių. Nes
vieną grandiozinę labai sunku gerai suorganizuot. Ir - joje ma
ža autentiško folkloro. Be to, čia buvo trijų žanrų, o ne dainų
šventė... Šaky k tu man: kam čia reikalingi dainų ir šokių ansam
bliai!? Turėtų būti būtent dainų šventė. Norėčiau žinoti šio ren
ginio balansą... Tuo tarpu viena ar dvi dienos nieko neduoda:
kampanija, šampano šūvis, ir tiek. Reikalingas pastovus dar
bas, pastovus kultūros vyksmas. Šventei išleistus pinigus gali
ma buvo panaudot konkrečiam reikalui: tarkim, kultūros moky
klų finansavimui. Juk esam ubagai, ir ne taip jau temperamen
tingi, kad neturėtume kur išlieti savo energiją... Vienybės jau
smas?.. Na, tam yra mitingai. Vienybė - kai gerai darbą darai, o
ne mėtai pinigus vėjams... Tašventė -tik iš inercijos, pagal gra
fiką: atėjo eilė - reikia dainuot, šokt... Ką siūlau? Užsieny popu
liarios mažų miestelių šventės, folkloro festivaliai. Jiems - jokių
subsidijų, patys išsilaiko. Reikia atsisakyt masiškumo. Pasau
ly jo niekas nesivaiko. Tik - nuoširdumo, bendramintiškumo,
dvasinio artumo. Su menu - šitaip.

Lietuvos konservatorijos Etnomuzikologijos katedros
docentas ROMUALDAS APANAVIČIUS:
Visokeriopai reikia palaikyt Dainų šventės tradiciją. Tuo,
kuo ji mums yra, niekas kitas nebus. Tik daug ką joje reikia
keist. Pirmiausia atsisakyt dainų ir šokių ansamblių. Kurtai ma
tyta: Kalnų parke karaliauja marksizmas-leninizmas, o folkloras
įvarytas į kiemelius. Absurdas. Ir visa šventės organizacija dar
stalininė. Bet pati šventė Lietuvai būtina ir labai laiku, irt.t. Praė
jo penkeri metai, ir turi būt. Kaip mišios: atėjo sekmadienis, pir
ma valandair-suma...Tik reikiaatsikratytto, kas netikra. Šokiai
turi būti regioniniai, muzika - tautinė. Kur gi dingę nacionalinių
mažumų kolektyvai! Gali būt visokių švenčių: regioninių ir kito
kių, bet tautinė, sostinėj Vilniuj - niekuo nepakeičiama... Galė
tų tik būt trumpesnė.
Vienas iš Ramuvos organizatorių,
Kultūros ir švietimo ministerijos Etninės
kultūros skyriaus vedėjas JONAS TRIN
KŪNAS:
Mūsų dienomis ši šventė galbūt ir labai
prasminga: vienijanti, konsoliduojanti,
dvasią pakelianti, patriotiškai nuteikianti.

Tai labai gerai. Bet ateity, manau, reikėtų
baigt su tokiom šventėm: centralizuotos
kultūros valdymo produktas. Turime atsi
gręžti į regionų kultūrinės veiklos savaran
kiškumą. Turim eiti į decentralizaciją, darytitai, kądaro folkloro ansambliai. Nes, šiaip
ar taip - suvaryti visą Lietuvą į vieną vietą ir
mokyti kelių dainų-anachronizmas: tai uni
fikuoja visą kraštą, paraližuoja regioninius
savitumus, vietinį kultūrinį savarankišku
mą. Gražu, be abejo, suvažiuot į Vilnių. Tik
nebūtina reguliariai. Nebent - kokia iškil
minga tautai proga. Kolektyvai turi važiuot
su savo unikaliom programom: žemaičiai,
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***
F ragmentai... Kiek žmonių, tiek fragmentų. Vieni plazda jau
smingais drebulės lapeliais. Kiti rymo plačiašakiais minties
ąžuolais. Visus reikia suderinti darnioj čiurlioniškoj miško sim
fonijoj.
Atsiliepkit.

LIUDVIKAS GIEDRAITIS
R. V irkučio nuotraukos

PRISIMENU TĖVĄ
Apie tėvą bandžiau rašyti ne kartą,
bet vis nebaigdavau; atrodydavo, kad
praleidžiu kažką svarbaus, kad neuž
čiuopiu esmės, nesugebu iš fragmenti
škų atsiminimų chaoso sudėlioti įtaigaus
ir nuoseklaus pasakojimo apie šį man
brangų žmogų. Ir tik dabar, kai mirė ma
ma, ir aš tarp jos daiktų aptikau visą pluo
štą trikampiais sulankstytų tėvo laiškų,
kuriuos jis rašė iš Vorkutos, jo pieštų atvi
rukų, sveikinančių mus su šv. Kalėdomis,
šv. Velykomis,- tik dabar viskas tarytum
savaime sustojo į savo vietas.
Mano tėvas - Adolfas Kaškauskas, gi
męs gausioje Utenos krašto ūkininko šei
moje, turėjo keturis brolius ir keturias se
seris. Iš jų - mano dėdžių ir tetų - gyvųjų
tarpe beliko vienatetulė. Išsiskirstė, iškri
ko kas sau jų sūnūs ir anūkai, nebėra jau
ir tėvo tėviškės- mielo Ažukapės vienkie
mio. Tik tėvo tėvai - Grasilda ir Jurgis Kaškauskai amžinam poilsiui atgulė prie pat
vienkiemio esančiose mažose kaimo ka
pinėse, už kurių vasarą leidžiasi saulė.
Kai prisimenu juos visus, būtinai vaizduo
tėje iškyla šių kapinaičių pušys ir keli kry
žiai, liepsnojantys saulėlydžio gaisuose.
1927 m. tėvelis baigė dvimečius prad
žios mokyklų mokytojų kursus, bet mo
kytoju nedirbo. Po to baigė karo moky
klą, vėliau - Alytaus aukštesniąją miškų
mokyklą, studijavo Kauno Vytauto Did
žiojo universiteto gamtos mokslų fakulte
te. Su kariuomene atsisveikino gana
greitai - išėjo į atsargą, o Lietuvos mi
škams atidavė didžiąją savo gyvenimo
dalį - dirbo matininku, girininku, urėdu,
vyr. miškininku daugelyje Lietuvos vietų.
Saugumiečių suimtas 1945 m., kai buvo
komandiruotėje Biržuose. Grįžo 1955-aisiais, dešimtį metų praleidęs Vorkutos
Ajač-Jago šachtose ir Uchtoje.
Tėvą prisimenu visada pasitempusį,
kariškos laikysenos, orų. Ir linksmą, lin
kusį ¡fantazijas ir nekaltas mistifikacijas,
bandantį savaip paaiškinti net pačius su
dėtingiausius būties klausimus. Knyginė
išmintis jo interpretacijose dažnai virsda
vo įdomiomis teorijomis - gal moksliškai

nepagrįstomis, bet visuomet patrauklio
mis ir netikėtomis. Bendraufisujuo būda
vo įdomu. Domėjosi viskuo, tad nenuste
bome, kai viename iš Vorkutos rašytame
laiške paprašė atsiųsti aukštosios moky
klos fizikos kurso vadovėlį. Grįžo iš Vor
kutos įvairiais sumanymais ratuotas - pa
gal savo projektą ketino namą pasistaty
ti, iš pušų spyglių džiovininkams vaistus
daryti ir pan. Deja, gyvenimas ir grįžus
pasirodė sudėtingas: skundėsi plaučiais,
širdimi, neretai gydėsi, ilgainiui pradėjo
dažnokai išgėrinėti.
Atidžiau įsižiūriu į tėvo pieštus atviru
kus. Kai kur sekta Čiurlioniu, kai kurie pri
mena Šimonio darbus, o varnų pulkas,
sukantis ratus apie kaukolę, atrodo at
skridęs iš Vereščiagino drobių. Štai šunų
kinkinys ir vienišas važnyčiotojas bekra
ščiuose tundros sniegynuose po dan
gaus skliaute išsidriekusia šiaurės pa
švaiste; apsnigta eglės šakelė kalėdinia
me sveikinime; augalėlis, kalinio išau
gintas konservų dėžutėje, tiesiantis
blyškiai žalius lapus į mažą grotuotą lan

gąLiaudies menininku tėvo nepavadin
čiau. Nežinau, ar kur mokėsi tapybos, bet
pagrindus žinojo, nusimanė apie dažus,
tapybos techniką. Piešė ir tapė neregu
liariai, priešokiais, kada turėdavo laiko ir
ūpo. Savo darbų nepardavinėjo, niekada
nebandė surengti kokios nors parodos,
nes darbų nesukaupdavo, beveik viską
išdalindavo draugams, giminėms ir pažį
stamiems. Sau pasiliko tik keletą paveik
slų, kuriuos itin mėgo. Vienas jų, tėvo la
biausiai vertintas, man atiteko dabar, mi
rus mamai: apsamanojęs kryžius, palin
kęs prie keliuko, vingiuojančio rugių
lauku, o virš kryžiaus ir rugių - žydras ir ra
mus lietuviškos vasaros dangus su ke
liais horizonte pakibusiais debesėliais.
Radau laiškų, kuriuos tėveliui vėliau
rašė buvę tremtiniai, jo likimo draugai.
Jie dėkoja tėvui užtai, kad jis sunkią va
landą mokėjęs juos paguosti ir nuramin
ti. Supratau, kad per tuos dešimt metų
daugybė tėvo piešinukų papuošė kalėdi

nius kalinių laiškus, tarsi sakydami
tiems, kurie tų laiškų laukė: "Štai ir mes
sulaukėm Kalėdų, ir kaip galėdami pasi
puošę jas švenčiam, mes dar gyvi, dar
laikomės, dar grįšim..." Tėvas mokėjo
padovanoti šventę kitiems - iš nieko su
kurti šventinę eglutę, parašyti proginį ei
lėraštį ar palinkėjimą, apgaubti viską
iškilmingumo ir šventės nuotaika. Jauny
stėje jam nieko nereikšdavo parašyti bi
čiuliui linksmą laiškąeilėmis, iliustruoti jį
karikatūromis ar spalvotais, kruopščiai
atliktais piešiniais, nors dingstis tokiam
laiškui parašyti dažnai būdavo pati men
kiausia - koks nors nutikimas, kuris šiaip
būtų greit pamirštas.
1955 m. rudenį, jau grįžęs iš Vorku
tos, vėl darbuojasi Lietuvos miškuose ir
atsiunčia mums į Joniškį (iš Žemaitijos, iš
Tučių) baladę. Laiške rašo, kad grįžo iš
miško peršlapęs ir pavargęs, kad batai
pilni vandens ir, kad nakties lietus barbe
nąs į stogą... Toliau seka niūrus tri
sdešimt šešių posmų pasakojimas apie
girios bernelį, kuriam likimas lėmė įsimy
lėti malūnininko dukrą- klastingągražuolę. Prašė jos rankos, ir malūnininko du
kra liepė jam ateiti po trijų savaičių - tada
pats jos atsakymą pamatysiąs. Po trijų
savaičių bernelis, nešinas lauko gėlių
puokšte, ateina ir patenka į... vestuvių
puotą: jo išrinktoji išteka už turtuolio.
Bernelis pasikaria kapinėse, o toliau
veiksmas rutuliojasi pagal visus baladės
dėsnius. Štąi jaunieji grįžta iš bažnyčios:
Pakibo žvaigždynai virš miško tylaus,
Tamsoje vos matosi kelias,
Rūke virš pelkyno prie kelio klaidaus
Blykčioja balų ugneles.
Sustojo kažko pasibaidę žirgai Kas gi Čia juos užkerėjo ?
Mato jaunoji - tai girios bernelis
Iš tiršto rūko išėjo...
Pelkėje skęsta pasibaidę žirgai, jau
nieji ir vežėjas, o nuoto laiko čia vaidena
si: išblyškęs bernelis keleiviams pastoja
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kelią, siūlo sudžiūvusių gėlių puokštę. T ai
apie jį - vaiduoklį - ir kalbama pačioje ba
ladės pradžioje:
Lauke jau naktis. Sode lyg kas vaikšto,
Prie lango priėjęs sustoja,
Akim ašarotom žiūri į vidų,
Rankom beviltiškai moja.
Degdama žvakė mirkčioja, blaškos,
Lyg mintys, dar kelio neradę,
Naktį lietingą kaip gąsdint tave,
Kaip parašyt tau baladę...
Paskutinės dvi eilutės rodo, kad ir po
Vorkutos tėtukas liko koks buvęs - kodėl
neparašius baladės, jei yra laisvo laiko,
jei žliaugia rudens lietus, jei norisi "pagą
sdint”?
Tėvas mokėjo groti akordeonu ir ar
monika, turėjo ir literatūrinių sugebėjimų
- iš Vorkutos parsivežė apysaką"Chrizantemos", pluoštelį eilėraščių. "Chrizante
mos" nebaigtos, bet dabar aptikau kai ku
rias pastabas ir jau įsivaizduoju, kokia tu
rėtų būti pabaiga. Pabandysiu šįtėvo dar
bą užbaigti, gal pavyks. Ir perrašyti maši
nėle, kad išliktų, neprapultų, kad eitų iš
kartos į kartą.
įdomiausia yra tai, kad "Chrizantemo
se" nėra nė žodžio apie lagerį, skausmą
ilgesį ar neviltį. Tėvo visa prigimtis neigė
tąjam priešišką tremties pasaulį. Pats vi
sada pagarbiai elgęsis su kiekvienu žmo
gumi, buvo labai jautrus kitų grubumui.
Šiuos tamsius atsiminimus laikė tik sau,
kalbėti apie tai vengė. Kartais naktį per
sapnus šaukdavosi pagalbos, atsibusdavo išpiltas prakaito. Šį bei tą papasakoda
vo, bet tik prispirtas, nenorom. Apie tai,
kaip politinius kalinius (tėvas kalėjo su iš
įvairių šalių į Vorkutą patekusiais inteli
gentais - latviais, vokiečiais, austrais,
šveicarais) engdavo ir net nužudydavo
kriminaliniai nusikaltėliai, apie pražūtin
gas ligas ir sniego pūgas, apie šachtas,
kur jį buvo prispaudęs anglimi pakrautas
vagonėlis, įlaužęs jam šonkaulius. Apie
tai, kaip jam Uchtoje, kai jau buvo palei
stas iš lagerio ir dirbo pečkuriu, teko re
montuoti nespėjusią ataušti duonos kepi
mo krosnį. Ir kaip jį, išlindus} iš tos kro
snies, Uchtos gatvėje trenkė pirmasis in
farktas. Antrasis, lemtingas, jį ištiks 1969
m., brolio Adomo (irgi tremtinio) namuo
se Utenoje.
Šiaip jau tremties temų neliesdavome
netgi tada, kai mudu, jam grįžus į Lietuvą
sėdėdavome Joniškio aludėje ir šnekė
davome apie šį bei apietą. O pokalbiai su
siklostydavo įdomūs! Prisimenu, tėvas
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aiškino man savo teoriją apie žmogaus
sugebėjimus numatyti ateitį; savo teigi
nius jis iliustravo vaizdžiais piešiniais ant
servetėlių. Kalbėdavome ir apie šiurpi
nančius susitikimus su vaiduokliais, su
kuriaistėvui yra tekę susidurti tada, kai aš
dar buvau mažas, o jis matuodavo miškus
tai viename, tai kitame Lietuvos pakrašty
je. Kai kas iš jo vaiduoklinių nutikimų at
keliavo į mano kom ediją "Vaiduokliai
vienkiemyje".
Radau dar vieną atviruką kurį buvau
matęs seniai seniai ir jau buvau tarsi už
miršęs, jog jis yra. Ir štai jis vėl prieš ma
ne, išsaugotas mano mielos mamos per
daugybę persikraustymų besiblaškant
po Lietuvą kai mūsų nebaigta išvežti šei
ma turėdavo nuolat keisti gyvenamąją
vietą. Liaudies gynėjai, apiplėšę Ažukapės vienkiemį, išsigabeno viską - netgi
nuotraukas. Vis tik mama sugebėjo pa
slėpti ir išsaugoti tai, kas jai atrodė vertin
giausia... Imu į rankas šią kuklią brange
nybę - spalvotą atviruką tėvo nupieštą
tušu ir akvarele specialiai man mažam:
tarp pušų pakabintose sūpuoklėse supa
si princesė Peteliškė ir jai asistuojąs ka
valierius Bimbalas. Tik dabar supratau,
kad ši tėvo piešta pasakaitė ilgus metus
glūdėjo mano pasąmonėje, kol galų gale
apie ją tarsi apie kristalizacijos centrą,
susibūrė pjesės - pasakos "Kai vėl atskris
drugelis" personažai.
Dabar, kai mirė mama, pajutau, kokį
reikšmingą darbą (bent jau man, mano
šeimai) ji atliko, sukaupusi ir išsaugojusi
tuos laiškus, piešinius, senas nuotraukas
ir daiktus - kažkada buvusių ryšių, drau

gysčių, seniai praėjusių rūpesčiųtolimus
aidus ir atspindžius. Ir vis dažniau pagal
voju, kad dėmesio nusipelno ne vien itin
iškilios ir kryptingos asmenybės, savo
veikla ar kūryba turėjusios įtakos visos
Lietuvos kultūrai. Mūsų senelių, tėvų,
dėdžių ir tetų, ir tebegrįžtančių tremtinių,
irtų, kurių dienos prabėgo čia, auginant
duoną ir statant namus, mokant ir auklė
jant vaikus, nešant žmonėms džiaugsmą
ir šviesą - jų visų gyvenimas taip pat nusi
pelno dėmesio ir pagarbos, o vertingiau
si darbai ir kūryba - apsaugojimo nuo už
maršties, nuo išnykimo. Tai irgi mūsų vi
sų turtas, kaip ta žemė, ant kurios mes
vaikštome, kaip tėviškės oras, kuriuo
kvėpuojame.

REGIMANTAS KASKAUSKAS

R. Virkučio n u o tra u k o s

VEIKSNIAI,
FORMAVĘ MŪSŲ KAIMO KULTŪRĄ
Į kiekvienos tautos liaudies kultūrą ir
buitį galima žiūrėti įvairiais aspektais:
nacionalumo, internacionalumo, tradi
cijų, inovacijų. Galima joje ieškoti re
gioninių savitumų. Be to, nerasime pa
saulyje tautos, kurios kultūros raidos
formų nebūtų paveikę kitos, ypač kai
myninės, tautos. Svarbu ir gamtinės są
lygos, atskirų kramto dalių politinė pri
klausomybė, pasaulietinių ir konfesinių
institucijų, pramonės dirbinių, paga
liau pavienių kūrėjų poveikis.
Pastaraisiais dešimtmečiais žmo
nėms "apvaldžius" gamtą, liaudies kūry
bos tyrėjai neberašydavo apie jos po
veikį buičiai. Tačiau ir šis faktorius nea
bejotinai turėjo reikšmės vienų ar kitų
verslų atskiruose regionuose iškilimui,
o tuo pačiu - gyventojų buičiai. Tarkim,
pajūrio, pamario kaimuose dalis gyven
tojų užsiimdavo ir užsiima žvejyba, o
Dzūkijos miškų gyventojai per pastarą
jį šimtmetį rinkdavo, duonkepėse džio
vindavo grybus ir, suvėrę į virtines, vež
davo parduoti. Visa tai, be abejo, did
žiąja dalimi lėmė vienų ir kitų gyvenimo
būdą, maistą, papročius, apsirengimą...
Politinė priklausomybė turėjo įtakos
ne vieno buities reiškinio formavimuisi.
Ypač tai ryšku Mažojoje Lietuvoje.
Prūsijos valdžia lietuviams leido "gromatas, pagraudenimus ir apsakymus”,
kurie kartais iki detalių reglamentuo
davo materialinės kultūros realijas, pa
pročių elementus. Keletas pavyzdžių:
gyvenamųjų namų apsaugojimui nuo
gaisrų buvo įsakyta išgriauti duonkepes
krosnis, mūryti jas atskirai, apsidraudi
mui nuo nelaimingų atsitikimų uždrau
sta šaudyti per vestuves ir vaišes, o tau
sojant miškus, uždrausta pinti vyžas.
Didelį administracinį poveikį liaudies
kultūrai turėjo XVI ir XVII amžiuje
Lietuvoje vykdyta Valakų reforma, ku
rios metu įvestas reguliarus trilaukis,
valstiečiai iš padrikų kupetinio kaimo

sodybų sukelti į gatvinius kaimus su ti
piniu pastatų išdėstymu ir t.t. O mūsų
amžiuje, Nepriklausomybės metais,
Žem ės ūkio ministerijos sistemoje vei
kę Žemės ūkio rūmai teikė kaimie
čiams naujus gyvenamųjų ir ūkinių tro
besių projektus, skatino dekoratyvinių
audinių audimą, tautinių rūbų atgaivi
nimą. (Labai daug šioje srityje nuveikė
tuose rūmuose dirbęs dailininkas A n
tanas Tamošaitis). Pagaliau pastarai
siais dešimtmečiais patys buvome liudi
ninkai, kaip potvarkiais "iš viršaus" bu
vo statomos naujos kolūkinės gyvenvie
tės, dėl melioracijos naikinami vienkie
miai, kaip apverktinai kito mūsų kaimo
kultūra...
Reformacijos metu Mažosios Lietu
vos lietuvininkai iš katalikų buvo paver
sti protestantais. Šitai keitė to krašto
papročius, tautodailę. XIX a. antrojoje
pusėje ir X X a. pradžioje čia plito pietistinis protestantizmo judėjimas, kurio
organizatoriai, vadinamieji sakytojai,
draudė senąsias liaudies dainas, šokius,
žaidimus, margus tautinius drabužius.
Bet kaimiečių namuose jie šaukdavo
"surinkimus", kurių metu buvo gieda
mos giesmės, sakomi pamokslai lietu
vių kalba. Taip tie surinkimai prisidėjo
prie mūsų kalbos išlaikymo viešajame
gyvenime.
Dar netolimoje praeityje visa, kas su
siję su religija, buvo vertinama tik nei
giamai. Tačiau religinių institucijų po
veikis liaudies kultūrai, menui, ypač
tradicinei skulptūrai, grafikai, kur visi
siužetai - būtent religiniai,- neabejoti
nas. Net ir pastaraisiais dešimtmečiais
slaptai ar viešai šventoriuose bei kitur
pastatytais kryžiais, iš dalies ir monu
mentaliąja skulptūra tęsta senosios tra
dicijos.
Lietuvos kaimo kultūrą praturtino ir
kitų tautų vertybės. Jų skleidėjai - laiki
nai ir nuolat čia gyvenantys kitataučiai

ar patys lietuviai, išvykę uždarbiauti į
kitus kraštus (Latviją, Vokietiją), dirbę
kitokių formų, tipų įrankiais, o grįžę na
mo, daręsi tokius pat arba panašius.
Taip XIX amžiuje iš Latvijos šiaurės
Lietuvoje paplito kūlimo velenas, iš
Vakarų Europos tame pačiame amžiu
je Žemaitijon, Suvalkijon atkeliavo
klumpės ir pan.
Ar Lietuvos amatininkų sukurtos
materialinės kultūros realijos pasiek
davo kitus kraštus? Taip. Iki Pirmojo
pasaulinio karo Estijoje ir Vakarų Lat
vijoje buvo pardavinėjami Lietuvos ke
ramikų dirbiniai, o Rusijos liejyklų dar
bininkai avėdavo žemaitiškomis klum
pėmis. Pagaliau šio amžiaus septintaja
me dešimtmetyje Prienų ir Varėnos
staliai Vidurinės Azijos respublikoms
darydavo kraičio skrynias, puoštas tul
pių raštais. Skrynios buvo daromos tri
jų skirtingų dydžių ir sudedamos viena
į kitą.
Musų kaimo kultūros formas, darbų
pobūdį keitė nuo XIX amžiaus plintan
tys fabrikų dirbiniai: plūgai, kuliamo
sios mašinos, arpos. Suprantama, pir
miausia juos įsigydavo dvarų ūkiai, bet
vėliau jų patekdavo ir į valstiečių sody
bas. N e visi valstiečiai išsyk pajėgdavo
nusipirkti fabrikinius padargus, tad
pradžioje vietos amatininkai bei kai ku
rie nagingieji valstiečiai, nusižiūrėję į
juos, ir patys gamindavosi panašius pa
dargus: dažnai perkurdami pagal po
reikius, ūkines galimybes, sugebėjimus
ir skonį. Tokie dirbiniai (ar meno kūri
niai) atspindėdavo ir etninę specifiką.
Tai aiškiai rodo liaudies skulptūra: siu
žetai perimti iš kitų Europos kraštų, bet
šventųjų veidai primena lietuvių kai
miečius. Be to, meno tyrinėtojas, paž
velgęs į tradicinio kryžiaus, koplytėlės
nuotrauką ar piešinį, nesunkiai nusta
tys jo žemaitišką, aukštaitišką, dzūki
šką ar suvalkietišką kilmę.
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Naujovėmis Lietuvos kaimą pratur
tino ir kūrybingos asmenybės. Pir
miausia paminėtinas garsusis Vidurio
Lietuvos kryždirbys Vincas Svirskis, iš
vientiso medžio drožęs kryžius ir skul
ptūras. Nepriklausomybės metais
Kretingos ir Telšių apskrityse žemai
čių trobesius puošė broliai Antanas ir
Justinas Kazonai...
Etnografai, pastebėję, kad estų,
latvių ir lietuvių kaimo kultūros arealų
ribos eina ne pagal etnines sienas, visų
trijų respublikų plotą skirsto į vakarų
ir rytų zonas: pirmojoje trobos statytos
su dideliu kaminu viduryje, jame ant
vąšo buvo pakabinamas katilas, kro
snys mūrytos su puodynės pavidalo
kokliais, tvoros tvertos iš: skeltų karte
lių, nuožulniai suguldytų tarp dviejų
kuolų eilių. Į šį plotą įeina ir Mažoji
Lietuva. O rytinėse respublikų dalyse
rasime pirkią su rytų slavams būdingu
universalios paskirties pečium. Taigi,
Pabaltijo tautų geografinė padėtis lė
mė ne tik jų politinį likimą, bendrą lai
svės siekimą, bet ir kaimo kultūros
analogiškų reiškinių gyvavimą.
Kokią buities kultūrą turėtume
kurti šiandien? Architektai, kadaise
spaudoje rašę apie dabartinių kaimo
statybų etninės specifikos išlaikymą,
nuėjo standartizavimo keliu. Taip mū
sų gyvenvietės pasidarė viena į kitą la
bai panašios. Žmonės nori dirbti stan
dartiniais, modernesniais padargais,
mechanizmais, apranga niekuo neišsi
skirti iš:’'bendraeuropietiškosios", jau
nimą žavi tie patys europietiški madin
gi šokiai, muzika ir t.t. Totalinis masi
nės kultūros antplūdis... Vis dėlto kai
muose ir miestuose ėmė kurtis folklo
riniai ansambliai, atgaivinantys savo
krašto ar apylinkės papročius, šokius,
dainas, muziką... O argi netiktų, tar
kim, mūsų mergaičių drabužiams tra
diciniai raštai, spalvų deriniai?.. Puo
selėjant dabarties kaimo kultūrą, būti
na atsižvelgti į kiekvieno regiono ypa
tumus. Tuo mes tik praturtėtume, tu
rėtume kuo pasidžiaugti, pasididžiuo
ti ir atvykstantiems svečiams parodyti.
VACYS MILIUS
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FOLKLORINIS JUDĖJIMAS IR
ETNINĖ KULTŪRA LIETUVOJE
Poreikis sinkretinti kultūrą byloja apie jos
prigimties vientisumą, paaiškina sąvokos "etninė
kultūra" vartojimą. Tikslus šios sąvokos determinavimas galimas tiktai ten (arba tiktai tuo požiū
riu), kur ji žymi užbaigtą, beveik nebesireiškian
tį, negyvą tyrinėjimų objektą. Mūsų etninės kul
tūros situaciją galima nusakyti taip: ji ne tik yra,
kaip ir kituose kraštuose, bet dar šiek tiek ir bu
voja (kaip nedaug kur Europoje). Maga etninės,
o ir visos kultūros sampratą redukuoti iki jos šer
dies, žmogaus esmės raiškos, fundamentaliausių
jos formų, o nuolatinį etninės kultūros išskirti
numo akcentavimą laikyti ne uždaros kultūros
rūšies propagavimu, o savotišku SOS signalu,
bandant gelbėti tą žmogaus esmę, pabrėžiant
šiuolaikinės kultūros kaleidoskopiškumą ir kosmopolitizaciją.
Valstybė ir kiekvienas iš mūsų turi pasinau
doti dėkinga situacija (etninės kultūros buvoji
mu) kaip įrankiu, būdu etninio tapatumo išsau
gojimui ir praturtinimui prie pačios kultūros šer
dies. Įstatymų (ypač kultūros) objektu turi būti
ne abstraktus žmogus (pagal europinį variantą),
o žmogus tautoje. Net jei pripažinsime, kad tau
tų nykimas - natūralus vyksmas, tai gal vis tiek į
jį turi įsikišti ir žmogus, nes kultūrinė pusiausvy
ra, jos atstatymas - ne mažiau aktuali, kaip ir eko
loginė pusiausvyra. Mums reikia ne priartėti prie
pasaulinės kultūros, bet savo identiškoje sąmo
nėje priartinti ją prie savęs.
Folklorinis judėjimas Lietuvoje - etinis gyvo
sios dvasios judėjimas, minėtų gelbėjimo signalų
įsikūnijimas. Bet bendra amžiaus liga - formų
viešpatavimas prieš esmę, ir su ta liga persipynęs
scientistinis požiūris į kultūrą suponuoja para
doksą: mes, folklorininkai, gimę iš nepasitenki
nimo visuotiniu nuesmėjimu, į esmę kartais žvel
giame pro tokią formos prizmę, už kurios nė tos
esmės jau nebesimato. Tarkim, praėjo šventė, o
mes aiškinamės, kaip buvo švenčiama, bet ne ko
dėl. Ritualas, egzotika, smulkmenos užgožia
esminius dalykus. Mes nemažai žinome: kaip, pa
vyzdžiui, Užgavėnės buvo švenčiamos Žemaiti
joje, kaip - Dzūkijoje ir t.t., tik nežinome svar
biausia: kaip jas švęsti dabar Vilniuje ar Kaune.
Ryškėja fotografinio, iliustratyvaus reproduka
vimo, vartotojiškumo, o ne kūrimo tendencijos.
Siekiama reprezentuoti etninę kultūrą, o ne gy
venti joje. Betgi realiai reprezentuoti galima tik
tada, kai gyveni tuo, ką reprezentuoji. Begalinis
noras atstovauti neturint tvirto vidinio pagrindo,
pateikti folklorą kaip prekę etnografinius an
samblius daro panašius į keiksnojamus liaudies
dainų ir šokių ansamblius. Susidaro įspūdis, kad

nieko nėra paprasčiau, kaip išmokti liaudies dai
ną: pakanka žinoti tekstą, melodiją ir švariai, ste
riliai padainuoti. Tuo tarpu autentiškumo sąvo
ka žymiai gilesnė ir problemiškesnė.
Folklorinio judėjimo poveikis šiandien toks:
"gyvojo" folklorininkų autentiškumo ir visuome
nės dvasingumo dėka etninė kultūra vėl tampa
tautos savastimi. Kita vertus, folkloro ansam
bliai, patys to nenorėdami, dažnai nuteikia visuo
menę (ypač intelektualesniąją jos dalį) prieš fol
klorą ir visą etninę kultūrą, kuri neretai tų an
samblių vertinama kaip graži, prabėgusi vaiky
stė.
Pastaroji nuostata, beje, yra mokslo invazijos
į kultūrą vaisius. Kultūra, kūrėjas niekada nėra
užtikrinti savo pasirinkto kelio "teisingumu".
Tuo taipu, aptariant kaip "nereikia" dainuoti,
kaip "nereikia" švęsti, remiamasi "žinojimu"
(taip nebuvo dainuojama, taip nebuvo švenčia
ma ir pan.), nesuprantant, kad švenčiančiajam
"šventė"," šventas" - tikėjimo, o ne žinojimo sri
ties sąvokos. Mokslinis mąstymas (tikslas - tiesa)
šiuo atveju tegali pagelbėti tiek, kiek derinasi su
intuityviniu mąstymu (tikslas - vertybė). Kultūrą
grindžiant tik mokslu, jam net ir suklestėjus, šalia
gali gyvuoti ir barbarybė. Aš persakau H.Elzenbergo šešiasdešimties metų senumo žodžius, ku
rie,deja, tinka ir dabartinei mūsų situacijai...
Fizika, nagrinėdama reiškinį, kalba savo (fi
zikos) kalba, mato vieną (fizinę) reiškinių pusę,
chemija apie tą patį kalba savo kalba - mato kitą
jo pusę ir t.t. Bet turėtų būti ir sinkretinė, visaa
pimanti pažinimo kalba. Tada tūkstantmečius
kauptas kultūrinis patyrimas būtų perimamas ne
faktologiškai negyvai, o gyvastingai, aksiologiškai. Įsivaizduoju, koks efektyvus ir sinkretizuojantisbūtų, pavyzdžiui, pasaulio modelio (pasau
lio medžio), kaip amžinos, ne nykstančios, o tik
primirštos, vertybės pajutimas ir aiškinimasis.
Kalbėdamasis apie folklorinį judėjimą, są
moningai sutirštinu spalvas, nes šiandien jis pie
šiamas labai jau šviesiai. Prisilietę prie šventų da
lykų, patys pasijuntame šventaisiais ir neliečia
mais teisuoliais. Suprantu, kad dar ilgai nepasikeisime, mąstysime tomis kategorijomis, kurio
mis buvome mokomi mąstyti 50 metų. Antra ver
tus, su praeitimi, be abejo, mus riša ir paviršiuje
tematomi formos dalykai. Žaisime (gerąja pra
sme) ir jais. Nes žmogus yra ne tik homo sapiens,
bet ir homo ludens: ne tik mąstantis, bet ir žaid
žiantis, kuriantis, su vydūniškąja romą pripažį
stantis tą kūrybą, o ne tik teigiantis savo visaži-
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RYTIS AMBRAZEVIČIUS

PAREINANTYS SENOLIAI
Pokalbis su menotyrininke MARIJA KUODIENE

Marija Sopulingoji ir ŠvJo n a s Evangelistas. N ežinom as XVIa.
sku lp toriu s. A n k stesn ė buvim o v ie ta nežinom a. (LDM ,LM
810,L.226)

Šv.M ykolas Arkangelas. Nežinom as liaudies sk u lp to riu s.
XIVa.IIp. Trakų apyl. (LDM ,LM 293)

Šią vasarą Lietuvos dailės muziejaus Liaudies meno skyrius surengė
seniai lauktą ir nepaprastai gražią medinės skulptūros parodą. Ji buvo pa
vadinta kiek netikėtai - "Pareinantys senoliai". Iš ekspozicijos žvelgė me
diniai dievukų veidai, šį sykį "parėję" iš muziejaus fondų, bet nepraradę
savo įtaigos ir sukauptos vidinės galios, gydančios kasdieninės skubos nu
vargintą žmogų.
Į parodą jos organizatorė, Liaudies meno skyriaus vaizduojamosios
dailės sektoriaus vedėja, Marija Kuodienė visų pirma pakvietė dvasiškius
ir vaikus. Toks akibrokštas turi prasmę. Dar 1939 m. M. Vorobjovas abe
jojo ar mes (t.y. medinės skulptūros vertintojai) esam priaugę iki to reli
ginio nusiteikimo, kurio kupini buvo senieji dievukų meistrai. O vaikai su
savo nuostaba ir atvirumu pasauliui išties geriausiai atpažįsta tikrus, au
tentiškus dalykus.
Tad, kada buvo surengta paskutinė tokia paroda?
MARIJA KUODIENĖ: Mūsų muziejus tokią parodą surengė p ir
mą kartą. (Lietuvos dailės muziejaus Liaudies meno skyrius, nuo 1975 m.
esantis Visų šventų bažnyčioje Vilniuje ir besiruošiantis persikelti į nau-

jas patalpas, susikūrė 1944 metais - S.M.) Kauno M.K.Čiurlionio dailės
muziejus panašią parodą prieš porą metų vežė į Rygą. Ten buvo ir skul
ptūra, ir tapyba. Šiuo metu tai eksponuojama Kaune. Vilniuje po karo to
kios gausios religinio turinio skulptūros parodos nebuvo. Eksponavome
apie 300 skulptūrų, o fonduose jų turime per tūkstantį. Kelios skulptūrė
lės į muziejų pateko iš buvusio Bažnytinio meno muziejaus Kaune, kelios
- iš M.Brenšteino Vilniaus mokslo bičiulių draugijos muziejaus etnogra
fijos skyriaus, daugumą - parsivežėme iš ekspedicijų. Beveik visos skulptū
ros dovanotos, nes dievai - neparduodami.
SA U L Ė M ATULEVIČIENĖ: Kokie buvo šios parodos ekspona
tų atrankos principai?
M.K.: Kai man pasiūlė suruošti šią parodą, turėjau idėją, kurią galbūt
padiktavo ir pats laikas - žmonių grįžimas prie tikėjimo. Pastebėjau, kad
muziejų fonduose nepaprastai daug liaudies skulptūrėlių Marijos ir Kri
staus tema. Pasiūliau tai parodyti. Paskui, šalia šių pagrindinių temų, sto
jo visi kiti šventieji. Pagalvojau, kad reikėtų pradėti nuo Marijos vaikystės,
pereiti į Kristaus temą ir - iki Pietos. Stengiausi parodyti skulptūros įvai

17

rovę, kuri turėjo patraukti ir įtikinti, kad lietuvių pasaulėžiūroje ir religi
nėje skulptūroje šie siužetai yra ypač svarbūs.
Kai kurių siužetų skulptūrėlių mes neturime, todėl ekspozicijoje atsi
randa vienas kitas tapybos darbelis, galvojau parodyti ir ką nors iš liaudies
grafikos, bet, rengdami parodą, nusprendėm - tegul būna skulptūros, o ta
pyba - tik detalės, užpildančios spragas. Pavyzdžiui, Kristaus įvedimo į
šventyklą kompozicijoje (kai Kristus eina kartu su tėvais) neturime Kri
staus figūrėlės, todėl, vietoj skulptūros čia liaudies tapyba.
Parodoje taip pat matėte 14-os stočių Kristaus kryžiaus kelią. AŠ atra
dau, kad jų autorius - Paulauskas, dirbęs 1946 m. Dabar renku medžiagą
liaudies tapybos albumui, tai Kretingos muziejaus inventoriaus knygose
užtikau buvus tokį tapytoją, o pagal darbų stilistiką atsekiau, kad tas pats.
Kaip šios stotys atsirado parodoje? Mes norėjome parodyti visą Kristaus
kančios kelią ir nukryžiavimą. Tai atsikartoja ir skulptūroje, o tapyboje pa
junti erdvę, plastinę pusę.
Visų muziejų fonduose labai cjaug Marijos Maloningosios skulptūrė
lių (Marija Maloningoji stovi pamynusi žaltį, o išjos delnų sklinda spin
duliai). Tai nenuostabu, juk žinome, kokios mėgstamos Lietuvoje geguži
nės pamaldos.
Visada yra akcentuojami Rūpintojėliai, parodai parinkau kelis įdome
snius darbus, bet, apskritai, Rūpintojėliai nėra tiek populiarūs. Man teko
matyti ir kitų muziejų fondus, ir pasakyčiau, kad daugiausia turime Nukry
žiuotųjų. Visi tyrinėtojai rašė apie Rūpintojėlius, juos, matyt, patraukė
forma. Prie šio siužeto išgarsinimo bus prisidėjęs ir J.Mikėnas. (Už "RūpintojėlįM-1938 m. Paryžiuje jis gavo Grand Prix - S.M.).
Norėjau, kad būtų eksponuojami autentiški darbai su tikrąja polichro
mija, be perdažymų, todėl dariau ir tokią atranką.

S.M.: Parodos ekspozicijoje bandoma laikytis ir chronologinės sekos...
M.K.: Iš pradžių jos laikiausi. Pirmosios dvi - gotikinės skulptūrėlės.
Labai įdomi jų istorija. Pirmoji - Marija Dievo Motina į muziejų pateko
1959 m. Šalia - šv. Jonas Evangelistas, gautas 1983 m. iš muziejininkės
L.Okulevičiūtės palikimo. Jai šią skulptūrą padovanojo kraštotyrininkas
Juozas Petrulis, turėjęs nuostabią kolekciją. Dailės muziejaus komisija šią
gotikinę skulptūrėlę atidavė į Liaudies meno skyrių, tuo tarpu ją galėjo
pasiimti ir Dailės muziejaus skulptūros skyrius.
Sykį parodžiau Mariją M.Matuškaitei, rinkusiai medžiagą savo knygai
’’Medžio drožyba Lietuvoje XVII-XVIII a.". Ji susižavėjo, kad labai graži.
Paskui paprašiau konsultacijos - ar teisingai nustačiau, kad naujoji skul
ptūrėlė - šv. Jonas Evangelistas - jo drabužio aukštas kaklas susisega sa
gelėmis lyg būtų koks kunigo rūbas. Ji patvirtino ir sako - nuneškim ir su
statytom tas skulptūrėles šalia. Mums tai buvo fantastiškas atradimas: pa
sirodo, kad abu darbai to paties autoriaus. Nustatėm, kad tai nežinomas
XVI a. skulptorius. Tikriausiai skulptūrėlės yra iš kurios nors Vilniaus
bažnyčios.
Turim porą darbų iš XVIII a. - Angelą iš Apreiškimo scenos ir figūrą
iš Prakartėlės. Tai ankstyvasis vietinis barokas.
{domus eksponatas - nežinomo XIV a. autoriaus darbo maršalkos laz
da. Ja labai domėjosi M.Matuškaitė, sakė, kad ji tėra vienintelė žinoma.
Tai dar nėra tikroji liaudies skulptūra, bet jos ištakos. Šalia - keli an
kstyviausi liaudiškos tapybos darbeliai - XVIII a. I pusės tapytojo "Šv.
Pranciškus angelų maitinamas’’ iš Staliorių kaimo koplyčios (Šakių raj.).
Iš Ivoškių koplyčios (Joniškio raj.) labai gražaus barokinio altoriaus at
vežti šv. Kotrynos, šv. Andrejaus, šv. Agotos, šv. Mykolo Arkangelo pa
veikslai.
Taip praplečiamos chronologinės liaudies meno ribos. Apie liaudies
tapybą ir skulptūrą galim kalbėti nuo XVIII a. ir iš šio laiko turim ieškoti
jos pavyzdžių.
S.M.: Parodoje yra ir 1948, 1949 m. datuotų koplytėlių. A r juntama
iemtinga 1940-1945 metų riba, kalbant apie savo dvasią išsaugojusią reli
ginę liaudies skulptūrą? Kokie čia vyko lūžiai?
M.K.: Parodoje eksponavome Juozo Kriaučiūno iš Suvalkijos, Šakių
apyl Šukėnų k., koplytėles su šv. Jonu Nepomuku. Tai be galo įdomus au
torius, tęsęs senąją, tikrąją liaudies skulptūros tradiciją.
Galima sakyti, kad iki 50-ųjų metų ši tradicija dar gyva. Nors plačiau
tai netyrinėta. Ją palaikė žinomi dievdirbiai: Kazimieras Piaulokas - dir
bęs iki 1938 m., Pranas Perminąs - iki 1940 m. Pastarasis mirė prieš li-jj
pasaulinį karą, sulaukęs 73 metų. Juozas Paulauskas dirbo iki 1945 metų,
Kazimieras Varnelis mirė 1948 m., Augustinas Potockis -1948 m. Tai iki
šio laiko tęsėsi tikroji tradicija. Šie autoriai turėjo savo stilių ir išraišką, ir
gyvenimo permainos jų nebepakeitė.
Vėliau tik pavieniai meistrai drožė tradicines skulptūrėles. Tai minė
tas Juozas Kriaučiūnas iš Suvalkijos, Juozas Laurinkus, g. 1909 m. Kretin
gos rajone, miręs 1978 m. Šio meistro pirmieji darbeliai - religinės tema
tikos. 1920 m. išdrožia "Nukryžiuotąjį” ir "šv. Joną Evangelistą", 1936 m. -

P ieta. N ežinom as lia u d ies sk u lp toriu s. X IX a. pab. T elšių
apyl.(LDM,LM3119)
Šv .Barbora. Nežinom as liaudies skulptorius. XÎXa.Ip. Taura
gės raj. D apiškių k. (LDM,LM 3568)
Šv J on as Nepomukas. Nežinom as liaudies skulptorius. XIXa*
Ip.Žemaitija. (LDM ,L.429)
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Rūpintojėlį . Jo vaikystės aplinkoje dar buvo gyva liaudies meno dvasia.
Tėvas - račius, motina - audėja. O Kretingos apylinkėse - gausu medinės
skulptūros. Jis Kaune įgijo baldžiaus, medžio drožėjo - tekintojo specia
lybę, vėliau mokėsi pas skulptorių M.Menčinską, intensyviai dirbti pradė
jo apie 1927 m. Jam įtaką padarė Kauno meno mokykla - tai matyti iš siu
žetų, tematikos, išraiškos priemonių. Toks, pvz., "Kanklininkas".
Taiybiniais metais išdrožė "Kavalierių", "Muziejininką", "Kareivius su
gėlėmis", "Pasimatymą" ir pan.
Apie 1945-1960 m. meistrai beveik nustojo drožti koplytstulpius, reli
ginės tematikos kūrinius, tuo tarpu J.Laurinkus 1956-1957 m. Plungės ra
jono Kulių kapinėse pastatė koplytstulpį su figūrėlėmis: Marija Malonin
goji, Adomas ir Ieva, šv. Juozapas ir Prometėjus. Paminklą užsakė Juozas
Grušys, senelio knygnešio, taip pat Juozo Grušio atminimui. J.Laurinkus
buvo populiarus drožėjas, net Dailininkų Sąjungos naiys.
Kokia ¡.Užkurnio situacija? (Muziejaus fonduose turime daugiau nei
pusę šimto jo darbų). Pradeda drožti apie 1965 m.: "Sėjėjas", "Vandens
nešėja", "Pirmosios gėlės", "Kupriukas muzikantas" - neutralios temos.
Tuo tarpu 1977 m. - "Pieta", 1985 m. - "Rūpintojėlis". Matyt, kad šiems
siužetams autoriai subręsta. Juos droždavo ne parodai, o, pavyzdžiui, sta
tydavo kapinėse.
Iki šiol kaimuose yra išlikusių oficialiosios konjunktūros nepaliestų
unikumų. 1988 m. ekspedicijoje sutikom Stasį Stankevičių, g. 1906 m. A t
važiavom į Krekenavą, o žmonės sako - "dievuliukas čia toks gyvena". T i
kras primityvistas, ir jo buitis tokia. Radome nepaprastai daug pridrožtų
skulptūrėlių, dievukų, paskui sužinojome, kad jis kiekvieną sekmadienį ar
šiaip per atlaidus pardavinėja juos Krekenavos bažnyčios šventoriuje. A p
sidžiaugė, kad muziejininkai atvažiavo...

S.Stankevičius augo pas senelius, tėvų neturėjo. Piemenavo pas ūkinin
kus, po armijos vedė, apsigyveno prie Krekenavos, čia ir gyvena. Drožia
nuo mažens iš liepos medžio. Darbelius spalvina, puošia blizgučiais, mėg
sta pabronzuoti, paauksuoti savo šventuosius. Jo aplinkoj buvo paklausa,
tai ir tradicija nebuvo nutrūkusi.
Į ekspedicijas pradėjau važinėti nuo 1977 m. su muziejininke, liaudies
meno tyrinėtoja A.Stravinskiene. Pirmą kartą važiavau į praktiką po pir
mo menotyros kurso su katedros vedėju Tadu Adamoniu. Buvom Klaipė
dos rajone, Veiviržėnuose. Tada dar matėm be galo daug skulptūrėlių, be
to, dar buvo galima rasti žinių apie jų meistrus. Mes užtikom tokią senu
tę Švėkšnoje, kuri pažinojo K.Piauloką. Užklausėm, ar prisimena tokį
dievdirbį. "Kaipgi neprisiminsi - vaikščiojo toks mažiukas su žalmargėm
kelnikėm". Ten gavome didelę jo darbų kolekciją...
S.M.: Parodoje aukštaitiški ir žemaitiški dievukai stovi greta. Ar gali
ma kalbėti apie esminius jų skirtumus?
M.K.: Skirtumų yra. Aukštaitiška skulptūra labai abstrakti ir sudva
sinta, pabrėžtas vidinis skausmas. Žymesni autoriai - Bevardis Simonas
(XIX a. vid., Kupiškio apyl.), Motiejus Karazija (XIX a. II p., Kupiškio
apyl.), R.Vyšniauskas (XIX a. I p., Žemaitkiemio apyl., dabart. Ukmergės
raj.), Juozas Purlys (XIX a. pab., taip pat Žemaitkiemio apyl.), Antanas
Šepetys (XIX a. pab., Želvos apyl.), Zapolskis (XIX a., Ukmergės apyl.)
Žemaitiška skulptūra man visada asocijuojasi su S.Riauba. Man ji visa
tokia. Turi ir deformacijos, ir abstraktumo, bet šalia dvasingumo įvaire
sni ir atviresni jausmai reiškiasi. O aukštaitiška skulptūra yra tokia, koks
yra L.Šepka.
S.M.: Kaip taip jų įsikomponuoja V.Svirskis - Vidurio Lietuvos atsto
vas?
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M.K.: V.Svirskis, matyt, bus pasimokęs. Jis - pavėlavęs lietuvių liau

M.K.: Prieš keletą metų su dailininku Vaidotu Žuku kalbėjom, kaip

dies barokas. Manęs kartą M.Matuškaitė klausė, kas liaudies skulptūrą

būtų gerai, kad-vėl Lietuvoje būtų statomi kryžiai. Žinoma, negalėjome

sieja su baroku. Atsakiau, kad barokiškiausia skulptūros nuotaika, išrai
ška. Procesijos, giesmės, kantičkos - visa tai liaudies barokas. Liaudies

nė tikėtis, kad taip greitai viskas pasikeis. Man atrodo, kad kryžiai stato
mi tada. kai atsiranda jiems paklausa. O tai rodo žmogaus atsigrįžimą į re

skulptūrai atsirasti didžiausias akstinas - gotikinės, renesanso, baroko lai
kotarpio skulptūros. Religinės šventės, procesijos persiformavo, įgijo liau
dišką išraišką. Čia reikėjo ir savos atributikos: altorėliai, bažnytinės vėlia
vos, kiyžiai, nukryžiuotieji...

ligiją, dvasines vertybes.
S.M.: Kaip sekasi eksponatus rinkti ekspedicijose? Ar šeimininkai ne

Įprasta manyti, kad tai, kas liaudiška, būtinai primityvu, bet tiek tapy
boj, tiek skulptūroj gali būti pasiektas toks didelis profesionalumas, kad
mūsų tikrieji profesionalai galėtų pavydėti (pvz., V.Svirskio darbai).
Galbūt mums dar sunku yra matyti visą liaudies skulptūros, ypač ko
plytėlių, kryžių, išraiškos galią. Šiandien tai išpiešta iš natūralios aplinkos.
Štai bažnytinės vėliavos ir ant jų tapyti paveikslai - vėliavų audinys yra, mes
įrėminant tik patį paveikslą, taip prarandam visumą. Juk procesijose gre
ta ir vėliavos, ir skulptūros, ir tautinis kostiumas - tai tikra šventė.
Labai sunku tyrinėti liaudies skulptūrą be jos gyvavimo konteksto.

prieštarauja...
M.K.: Jaunoji karta ir dabartiniai gyventojai nebejaučia ypatingo pri
sirišimo prie medžio skulptūrėlių. Anksčiau jos buvo tarsi namų globėjai,
bet dabar pačių kaimo žmonių nebevertinamos. Tiesa, būna, kad kokia
močiutė prašo palikti prie jos namų esančioj koplytėlėj dievuką, bet buvo
toks atvejis, kai mes palikom skulptūrėlę ir greitai sužinojom, kad ją pa
vogė.
Dabar labai padaugėjo skulptūrėlių vagysčių. Jei rajono paminklosau
gininkai nesugeba jų išsaugoti, geriau yra atiduoti muziejams. Pavyzdžiui,
Skuodo rajonas taip ir padarė, patys paprašė, kad visus dievukus susirin

Man patiko dailininko V.Kairiūkščio mintis, kad mūsų menininkai mato

ktume.
l'autodailės rinkimas, visų pirma, padeda ją išsaugoti. Tai išties ver

skulptūroj tik deformaciją, o nemato, kad joje yra daug gilesnių dalykų.
Be to, vėlyvesnieji XX a. pirmoje pusėje dirbę meistrai mažiau linkę į ab
strakciją, jiems būdingos realistinės formos - taip drožė K.Varnelis,
K.Piaulokas, J.Paulauskas.

tingi nacionalinio meno paminklai, todėl, manau, netikslinga būtų grąžin
ti, pavyzdžiui, religinius paveikslus, į jų pirmykštę vietą - kažin ar ilgai jie
išsilaikys natūraliose sąlygose. Liaudies dailė - tai valstybės, tautos turtas,
mūsų aukso fondas. Jį būtina išsaugoti. Galbūt reikėtų daryti skulptūrų,

S.M.: IV-ajame dešimtmetyje buvo akcentuojama medinės skulptū
ros forma, joje buvo ieškoma ekspresyvaus dvasingumo. Dabar vėl gręžiamės į religinį skulptūros turinį.

tapybos darbų kopijas ir jas atstatyti.
Pokario metais muziejus buvo bene vienintelis prieglobstis medinei
skulptūrai nuo sunaikinimo. Čia prisidėjo ir melioracija. Visą medinį kai
mą reikėjo sulyginti. Nors, dažniausiai, išarto lauko vidury stovi koplytė
lė. Melioratoriai jų negriaudavo. Sodybos nebėra, tik koks senas medis ir

M.K.: Tuo laikotarpiu buvo padaryta didelė klaida. Į liaudies meną
atsigręžę kūrėjai nesiejo skulptūrėlių išraiškos su tikėjimu. O dievukai bu
vo reikalingi ne žmogaus buičiai, o būčiai. Spalva ir forma - jau antraeiliai
dalykai.
S.M.: Kaip Jums atrodo dabar atstatomi ir iš naujo statomi kryžiai?
Ar jie turi tą dvasią kaip senoji liaudies skulptūra, smulkioji architektūra?

koplytėlė.
Žmonės, išsikeldami į gyvenvietes, pasiimdavo dažniausiai tik audi
nius. Visa kita palikdavo ar sudegindavo, todėl užėję į naujas gyvenvietes,
visada pirmiausia klausiame audinių. Paklausti dievukų, sako palikę ’’se
name gyvenime’’. Išsiaiškinę, kur būta sodybos, va
žiuojam jos ieškoti ir neretai randam koplytėlę...
Skulptūrėlių deginimas - tai aukojimo aktas, jis
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yra šventas tiek, kiek pati ugnis šventa. Dievo neišme
si, o jei jis vaikams nebereikalingas, o senoliai jau išė
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ję - atidavimas ugniai yra švenčiausias dalykas.
Beveik kiekvienuose namuose buvę dideli medi
niai dievdirbių drožti kryžiai su Nukryžiuotaisiais, jie
jau atiduoti į muziejus amžinam saugojimui. Šiandien
valstietis meldžiasi prie nedidelių standartinių meta
linių kryželių, miesčioniškų paveiksliukų.
S.M.: Kai verti medinės skulptūros albumų pusla
pius ar žiūri į muziejų fonduose sustatytas skulptūrė
les, jauti iš jų srūvančią kažkokią galią, ar tvyrančią
aurą...
M.K.: Juk prie Nukryžiuotųjų namuose buvo mel
džiamasi ir raudama... Nors patys dievukai muziejų
fonduose, bet visa tai juose yra ir dabar...

Kalbėjosi SAULĖ MATULEVIČIENĖ

Po parodos.
R.Virkučio ir G.ZaIecko nuotraukos

KELIOS PASTABOSDĖLLIETUVIŠKŲJŲ
KOPLYTSTULPIŲ KILMĖS
IGNAS JABLONSKIS
Apie lietuvių liaudies memorialinius paminklus, vadinamąją smulkią
ją liaudies architektūrą, rašė Klemensas Čerbulėnas, Paulius Galaunė ir
daugelis kitų autorių, tačiau esant per mažai duomenų paprastai trūkda
vo vientisumo, likdavo neaiškumų. Pasinaudojęs turimais duomenimis,
ryžtuosi koplytstulpių kilmės aiškinu. t p a p ilį ti vienu kitu nauju faktu.
Kai kurios mintys gali sukelti prieštaravimų. Tačiau ir toliau bus ieškoma
faktų lietuvių liaudies memorialiniams paminklams susieti su mažai dar
gvildenta priešistorine lietuvių pasaulėžiūra. Šio amžiaus pradžioje visa
Lietuva, ypač Žemaitijos pakelės, buvo sėte nusėtos koplytstulpiais, kry
žiais ir koplytėlėmis. Žmonės juos labai gerbė, todėl praeidami buvo įpra
tę nusiimti kępures, sukalbėti poterėlį. Kiekvienas šios rūšies paminklėlis
ką nors priminė, turėjo ryšį su vietos praeitimi, žmogaus žuvimu ar kokiu
nors atsitikimu. Nemaža koplytstulpių ir kryžių buvo pastatyta padarius
’’apžadus" (pasižadėjus) : kad sveiki augtų ir "ranka" eitų gyvuliai, gerai
derėtų javai, nelaimės, ligos ir mirtys lenktų namus ir 1.1.
Mūsų koplytstulpiai ir jų vaizduojamasis turinys - arėjai, sėjėjai, rūpin
tojėliai ir įvairių šventųjų skulptūrėlės - atspindi labai tolimos praeities
protėvių pasaulėžiūrą. Seniai įrodyta, kad koplytstulpius žmonės statė ne
bažnyčios skatinami, o tęsdami protėvių tradicijas.
Senųjų žmonių prisiminimai. Dirbdamas Rusnės vandens kelių ra
jone, nuo 1936 metų gerai pažinojau Panemunės ruožo meistrą senelį Žabinskį. Jis buvo vietinis, gimęs 1864 m. ir augęs šalia Bitėnų. Pasak jo, Bi
tėnų kaimo vakariniame pakraštyje augęs labai senas ąžuolas, kurio dre
vės įduboje stovėjusios trys nedidelės medinės skulptūros - Perkūnas, Pa
trimpas ir Pykuolis. Tą patį tvirtino ir kiti vietiniai senoliai.
Senieji Kretingos rajono Rūdaičių kaimo gyventojai 1939 metais man
pasakojo iš lūpų į lūpas perduodamą legendą apie jų kaimo Alkos kalno
senovės žemaičių šventyklą. Įvedus krikščionybę, šventykla buvusi sunai
kinta, o joje stovėjęs dievaitis Perkūnaitis paskandintas upelyje taip dvie
jų kalvų. Kadangi aplink Alkos kalną yra keletas kalvų, nebegalima atsek
ti Perkūnaičio paskandinimo vietos, tačiau pasakojime tiesos dalelė turė
tų būti. Amžiaus pradžioje senieji šio kaimo žmonės dar gerai prisiminė
dviejų tūkstantmečių senumo vadinamuosius Kapmilžius - milžinkapius ir
seniausiųjų senkapių vietas, tat ir minėtoji legenda apie Perkūnaičio skul
ptūrą nelaikytina prasimanymu.
Paminklai senkapiuose. Ankstyvojo geležies amžiaus pilkapiuose
buvo laidojama ilgai, kartais po šimtą ir daugiau metų, tačiau nerandama,
kad laidojant vieną būtų suardytas kitas, anksčiau palaidotojo, degiminis
kapas.
1983 metais tyrinėtame Kretingos miesto X-XI1I a. senkapio nedide
liame plote rastas penkiasdešimt vienas degintinis laidojimas. Vietomis
laidota šalia vienas kito, tačiau nepasitaikė, kad būtų užlaidotas anksčiau
palaidotojo kapas. Matyt, žmonės statydavo kokį nors ženklą kapui atsek
ti.
Dar prieš mūsų erą mirusiems prisiminti buvo supilami dideli žemių
kaupai ir aptveriami akmenų vainikais. Vėliau kaupai žemėjo, o apie III
amžių jie visai išnyko, tačiau nedeginti laidojimai mūsų apylinkėse ir to
liau buvo apdedami akmenų vainikais (žemiau buvusio žemės paviršiaus).
Tradiciniai laidojimo papročiai tęsėsi daugelį amžių.
1985 metais Kretingos rajone, Sūdėnų kaime, Šventosios upės slėnyje,
tyrinėdamas V-VI a. griautinių laidojimų grupę, pirmą kartą aptikau ak
mens ir medžio paminklų liekanų - ties kai kuriais laidojimais, pusiau su
smegę į gruntą, pasvirę gulėjo stambūs, kartais kiek aptašytais šonais, ak

menys. Virš septynioliktojo kapo su išorėn išsikišusia viršūnėle, pasviręs į
vakarus, gulėjo 0,32x0,36x0,85 m didumo, keturkampės piramidės formos
akmuo. Stambūs pavieniai akmenys išlikę virš septynių griautinių kapų.
Šalia paauglės mergaitės kapo rasta 0,20 m skersmens stulpavietė su
dugne gulinčiais aštuoniais vainikėliu sudėtais akmenėliais. Ką stulpas
vaizdavo, nežinia, tačiau neabejojama, kad tai būta paminklo.
Senoji tautosaka ir archeologiniai tyrinėjimai rodo, kad lietuviai nepa
prastai brangino mirusiųjų atminimą. Šalimais įrengiant vėlesnius laido
jimus, ankstesnieji kapai išbūdavo šimtmečius. Tatai rodo, kad anksčiau
palaidotųjų kapai yra buvę pažymėti memorialiniais ženklais ir pamin
klais.
Istorijos šaltiniai apie lietuvių memorialinius paminklus. Iš ka
pinių ir pakelių koplytstulpių formos matyti, kad šio praeities palikimo kil
mė siekia tolimus prieškrikščioniškuosius laikus, o istoriniai šaltiniai by
loja, kad krikščionybė šios rūšies paminklų statybos neskatino. "1426 me
tais Sambijos vyskupas Jungė uždraudė ant kapų statyti vietos meistrų dar
bo antkapius, o pastatytus liepė naikinti... 1630 metais švedų generalgu
bernatorius (Latvijai) Johanas Skytte išleido latvių valstiečiams įsakymą,
draudžiantį statyti koplytėles, kryžius ir prie jų atlikti aukas bei kitokias
paprotines apeigas. Pastatytus paminklus įsakė sunaikinti."1
"XIX a. antroje pusėje, po 1863 metų valstiečių sukilimo ir pralaimė
jimo, lietuvių liaudis įvairiose vietose masiškai pradėjo statyti liaudiškų
formų memorialinius paminklus sukilimo kovoms ir kritusiems kovoto
jams atminti. Caro valžia Lietuvoje atkreipė į tai dėmesį, ir 1864 metais
generalgubernatoriaus M.Muravjovo įsakymu buvo griežtai uždrausta ne
šventintose vietose liaudiškų memorialinių paminklų statyba ir jų taisy
mas."2
Tad vadinamieji smulkiosios architektūros memorialiniai paminklai
aiškiai yra vietinės kilmės ir susiję su ikikrikščioniškąja lietuvių pasaulė
žiūra.
Seniausiosios lietuvių dievybės. Kas senoviniuose liaudies memo
rialiniuose paminkluose vaizduota, iš dalies atsako mūsų tautosaka, isto
riniai šaltiniai ir lietuvių kalbos kai kurie žodžiai bei sąvokos. Iš jų taip pat
matyti lietuvius turėjus įvairių laipsnių dievybių. Pats seniausias žodis die
vybei pavadinti yra žemaičių dūnininkų - "dyvas" (tai, kas kelia nuostabą
ir žmogui nesuprantama). Ši lietuvių prosenovėje sukurta abstrakti sąvo
ka ilgainiui konkretėjo ir įgijo vyriausiojo dievo pavadinimą arba sampra
tą - "Dievas".
Vyriausiąją dievybę žemaičiai vadino "Vispats", kuris ilgainiui tapo ab
straktesne sąvoka, išreiškiama žodžiu "Viešpats".
Lietuviškas žodis "pats" žemaičiuose reiškia ne tik šeimos galvą, bet ir
žodžio "pats" vyresniškumą kitų šeimos narių atžvilgiu. Be abejo,' toks vy
resnis "pats", žemių ir žemaičių prosenolių manymu, turėjo būti ir dangu
je, kuriame, pagal lietuvių pasaulėžiūrą, reiškėsi saulė, mėnulis, perkūnas,
žaibai ir kitos pasaulio galybės. Tas visų dievybių vyriausias dangiškasis
"pats" buvo vadinamas "Viešpačiu". Taigi Viešpats buvo visko pats - Vi
skas: dangus ir žemė su visais tvariniais buvo jo valdžioje.
Žmogų globojo vyliausioji dievybė Vispats, gyvulius, javus ir amatus kitos savo vaizdavimo simbolius turėjusios dievybės. Todėl mūsų liaudies
meistrai ligi XIX amžiaus galo nebuvo pamiršę iš gilios prosenovės kilu
sių, atskiras darbo sritis globojusių memorialiniuose paminkluose vaiz
duotų dievybių - sėjėjo, arėjo, gaisrų gesintojo, rūpintojėlio...
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V ispačio vaizdavim as. Kadangi Vispats, ta vyriausioji dievybė, vi
S aulės ir m ėnulio m otyvai pam inkluose. Pirmykščio žmogaus gy
ską žinojo, viską matė, viską girdėjo, nėra pagrindo abejoti, kad jis vaiz venimui daug reikšmės turėjo saulė. Dėmesys saulei matyti iš memoriali
duotas memorialiniuose paminkluose.
nių paminklų, o ypač koplytstulpių viršūnėlių. Dažnai ji vaizduota virš dvi
Lenkai lietuvių prosenelių gyventuose plotuose randa priešistorinių veidžio Vispačio galvos. Saulės motyvai memorialiniuose paminkluose
skulptūrų - žmogus su dviem į priešingas puses žvelgiančiais veidais jų va dominavo ligi pat XIX amžiaus pabaigos.
dintas Sventavitu ir Sventavidu. Manoma, kad tai aukščiausioji, viską ma
Anksčiau greta saulės, kaip lygiavertis jos pakaitalas nakčiai, buvo
tančioji dievybė - Vispats.
vaizduojamas mėnulis, tačiau vėliau jis aptinkamas jau pjautuvo formos ir
Žinoma, kad randamų dviveidžių skulptūrų vietose gyventa lietuvių
nukeltas laipteliu žemiau. Ilgainiui danguje ir memorialiniuose pamin
žemaičių giminių. Vadinasi, ligi V mūsų eros amžiaus ten gyvenusios že kluose įsigalėjo saulė, o mėnulis tapo antraeile dievybe, saulės satelitu.
maičių giminės yra turėjusios paprotį statyti memorialinius paminklus Vi- Toks jis pavaizduotas papuošalų kabučiuse, rastuose Kretingos miesto ir
spačiui.
kituose senkapiuose. (2 pieš.)
1969 m. Šventosios apylinkėse, užakusio ežerėlio dumble archeologė
Žemei teikiantys šilumą ir gyvybę saulės spinduliai buvo siejami su pir
R.Rimantienė rado 1,95 m ilgio nenužievintą alksninį rąstelį, kurio viena mykščio žmogaus draugu žalčiu, kuris nuo graužikų saugojo turtą. Šit ko
me gale buvo išskaptuotas žmogaus veidas. Prieš nuvirsdamas stulpelis
dėl memorialiniuose paminkluose šių stebuklingų ir šventų žmogaus ge
yra stovėjęs ant ežerėlio kranto ir turėjęs paskirtį. Tikėtina, kad skulptū radarių simboliniais kontūrais apsupamas saulės atvaizdas.
rėlė saugojusi sodybėlę nuo vandenų, o tatai atlikti galėjusi tik vyriausio
Taip per daugelį amžių vis naujų meistrų dėka tobulėjo tik lietuvių se
ji dievybė - Vispats.
najai pasaulėžiūrai, jos savitam charakteriui būdingos koplytstulpių viršū
Archeologiniai duomenys liudija, kad Baltijos pajūrio lietuvių giminės
nėlės - saulutės. Šios rūšies memorialiniai paminklai labai dažni Žemaiti
bendravo tarpusavyje ir laikėsi tų pačių mirusiųjų laidojimo papročių. Iš joje (kitur sutinkami rečiau).
to matyti, kad ta pati buvo jų pasaulėžiūra, tos pačios ir taip pat vaizduo
Be saulės ir mėnulio, kurie ir vėliau vaizduoti koplytstulpių viršūnėse,
tos vyriausiosios dievybės. Dalytina prielaida, kad žemaičių protėviai so po stogastulpio stogeliu, koplytėlėse liaudies meno meistrai statė papra
dyboms ir mirusiųjų kapams saugoti turėjo paprotį statyti paminklus, vaiz stus žemdirbius vaizduojančias skulptūras: arėjus su arklu ir jaučiais, vė
duojančius vyriausiąją, viską matančią vienveidę ir dviveidę dievybę Vi- liau vadintus Izidoriais, sėjėjus su sėtuvėmis, iš saujos dirvon beriančius
spatį.
grūdus, degančius pastatus gesinančius ugniagesius Florijonus ir kt. Mį
Kaip žinia, dviveidė dievybė dar XIX amžiaus antroje pusėje vaizduo slingojo rūpintojėlio kilmė taip pat gali siekti dar prieškrikščioniškuosius
ta pajūrio žemaičių ir kuršių memorialiniuose paminkluose, vadinamuo laikus. Menotyrininkas Paulius Galaunė mano, kad "Rūpintojėlis - tai daž
siuose krikštuose. Kai kurie jų ligi šio amžiaus pradžios buvo išlaikę ry niausiai ne Kristaus atvaizdas, o paprasto varguolio, prisėdusio pailsėti ir
škius dviveidžio žmogaus profilio bruožus, virš galvos, konkrečiai arba tik paskendusio sunkiose mintyse...Kai kuriais atvejais meistras tokiam ken
simboliškai, pavaizduota saulė ir mėnulis.
čiančiam Kristui net galvos neapvainikuoja erškėčių vainiku."3
Pagal patį seniausią paprotį dirbtame memorialiniame paminkle
Lietuvių memorialiniai paminklai - vieni iš įdomiausių ir originaliau
matome į priešingas puses žiūrinčius dviveidžio žmogaus profilius, virš sių ne tik Pabaltijyje, bet ir visoje Europoje. Sena jų kilmė, senosios lietu
skulptūros galvos - vių pasaulėžiūros atspindys stebina menotyrininkus giliu turiniu ir raiškos
priemonių pastovumu.
saulė ir mėnulis.
Memorialiniai paminklai - liaudies smulkiosios architektūros pali
Tad Vispačio skul
kimas, todėl jis neturi būti pamirštas ir paliktas išnykti. Tai tarsi tautiniai
ptūra mato ir dieną,
drabužiai, tautą išskiriantys iš kitų. Kad tie drabužiai būtų ryškūs, kad jais
ir naktį. Tokia viską
ir kitos tautos galėtų grožėtis, senuosius liaudies kūrybos memorialinius
matanti dievybė gali
paminklus būtina labiau populiarinti, o kai kurias jų formas pagal dabar
apsaugoti mirusiojo
ramybę nuo bet ko ties reikalavimus taikyti šiandien - šalia be galo vienodų ir nuobodžių ak
mens antkapių ir kitokių paminklų statyti lietuvišką medžio paminklą.
kių piktų dvasių. Be
to, pagal tokius pa
CITUOTA L IT E R A T Ū R A
minklus ilgai buvo
atsekami anksčiau
1.
Čerbulėnas K. "Liaudies memorialinių paminklų kilmė ir įų archi
palaidotųjų kapai.
tektūrinė - meninė charakteristika" ĮĮ LTSR architektūros klausimai.-III
(1 pav;)
t.- V.rMintis.-1966.- P.101.
2. Ten pat, P.102.
3. Galaunė P. Apie lietuvių liaudies skul
ptūrą.- Liaudies kūryba. - T.2. - V.rMintis. 1974.-P.38.

A n tk ap in is
pam inklas
Nidoje,
1933m. (L ietu v ių liau d ies m enas. M ažo
ji a rc h ite k tū ra . - V .:V aga, 1970. - 1 kny
ga, pav. 8.)
Ž alv a rin is kabutis: saulė su m ėnu
liais. X I a. K retin g o s m. senkapis. D eg.
kp. 45.
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VYTAUTAS BIČIŪNAS
PIRMOJI TAUTODAILĖS EKSPEDICIJA
Vytauto Bičiūno vaidmuo ir vieta
mūsų kultūros istorijoje iki šiol neat
skleista. Dėl tragiškai susiklosčiu
sio likimo (žuvo stalininiame lagery
je), Sovietų okupacijos metais net
V. Bičiūno pavardę buvo vengiama
minėti. Siekiant susigrąžinti V. Bi
čiūną) mūsų kultūros istoriją reikė
tų apžvelgti jo indėlį daugelyje sri
čių: jis dailininkas, literatas, literatū
ros kritikas, žurnalistas, teatro ir vi
suomenės veikėjas...
Gimė V. Bičiūnas 1893 m. Šiau
dų apskrityje, Klovainiuose. Mokėsi
Šiaulių gimnazijoje, o vėliau mokslą
tęsė Kazanės meno mokykloje.
Persikėlęs gyventi į Peterburgą, da
lyvavo Peterburgo lietuvių kultūri
niame gyvenime, redagavo "Lietu
vių balsą". Grįžęs į nepriklausomą
Lietuvą, aktyviai įsijungė į kultūrinę
veiklą, parašė daugiau kaip dešimtį
knygų, periOdiniUOSe leidiniuose Vytautas Bičiūnas,
paskelbė daugybę recenzijų ir kriti
kos straipsnių, kūrė scenarijus "Vilkolakio”, "Vilties", "Žvai
gždžio" teatrams, piešė dekoracijas ir pats vaidino. V. Bi
čiūnas-pirmosios, nors ir kuklios, knygos apie M .^Č iu rlio
nį autorius ("Čiurlionis". 1927) .Vilniuje dirbo Krašto apsau
gos ministerijoje. Dalyvavojis ir visuomeninėje veikloje: bu
vo Krikščionių - demokratų frakcijos atstovu Steigiamajame
ir Pirmajame Lietuvos seime, Kauno IV-ojoje gimnazijoje
organizavo Šaulių būrį, o 1939 m. įkūrė Oro skautų draugo
vę. „
Šiandien, kai mūsų kultūra suskaidyta į siauras speci
fines sritis ir praradusi savo vientisumą, tokia įvairiapusė
veikla kai kam galėtų atrodyti paviršutiniška. Tačiau prisi
minkime jaunos Lietuvos valstybės kūrimosi laikotarpį ir tą
jos kultūros būvį, kai tautinė inteligentija tik formavosi, o vi
sose kultūros srityse stokota darbininkų. V.Bičiūno kultūri
nė veikla tokia įvairi ne dėl blaškymosi ar nesugebėjimo
įprasminti savęs kurioje nors vienoje srityje, bet sąmoningai
apsisprendustarnauti Lietuvai ir būtiten, kur jautėsi esąs rei
kalingas.
1927 m. M.K.Čiurlionio galerijos direktoriaus P.Galaunės pakviestas, V.Bičiūnas vadovavo pirmajai tautodailės
rinkimo ekspedicijai. Apie tai liudija M.K.Čiurlionio dailės
muziejuje saugomi eksponatų registracijos sąsiuviniai, ek
sponatų piešiniai, o ypač jo ranka rašyto ekspedicijos die

noraščio du sąsiuviniai. Vartant sku
bota, tačiau tvarkinga ir lengvai įskai
toma rašysena primargintus lapus,
rodos, junti popieriaus sugertą rašiu
siojo rankų šilumą, minties pulsavi
mą, rimtį ir susikaupimą, suvoktą
atliekamo darbo svarbą ir reikšmin
gumą. Atsivertę pirmąjį puslapį, skai
tome:
1927 m. M .K .Č iurlionies gale
rijos deleg u o to T autodailę rin kti
(Utenos ir Ežerėnų apskr.) V .B i
čiūno dienynas

Puslapis po puslapio vis plačiau
atsiveria nedidelio Aukštaitijos kam
pelio gyvenimo vaizdai: "atkočių"
(audėjų), meisterių ir dievdirbių tipa
žai, kraštovaizdis, buitis, papročiai.
Keturi ekspedicijos dalyviai keliauja
dviračiais, pasidalinę į dvi grupeles:
V.Bičiūnas su fotografu A.Žibu ir
A.Tamošaitis su fotografu P.Andrer . Maiicko nuotr. jausku. Surinktus eksponatus taip
pat gabenasi dviračiais į Uteną. Ek
spedicija Utenoje įsirengusi laikiną būstinę ir iaboratoriją,
kurioje čia pat, ekspedicijos metu, ryškinamos nuotraukos,
tvarkomi eksponatų piešiniai, metrikos. Visi keturi susiren
ka vieną kartą per savaitę, patikrina surinktos medžiagos
davinius ir susitaria dėj tolesnės darbo eigos.
V.Bičiūnas iš M.K.Čiurlionio galerijos gautas instrukci
jas nuolat papildo savo pastabomis. Po to, kai Mokslo tary
boje apsvarstoma fondų komplektavimo kryptis ir galimy
bės, jis smulkiai nurodo, kądar reikėtų nupirkti, nupiešti, nu
fotografuoti.
Ekspedicijoje V.Bičiūnas kartais į talką kviesdavosi vie
tos mokytoją ar kokį to krašto šviesuolį, galintį surinkti naudingųžinių apie apylinkę ir jos žmones. Pasinaudojęs dide
sniu žmonių susibūrimu turgavietėse ar atlaiduose, dalindavo M.K.Čiurlionio galerijos parengtas brošiūrėles "Padė
kit tautodailę rinkti". Užrašuose pažymi, kad žmonės tas
knygeles labai noriai ima. Apie ekspedicijos tikslus ir užda
vinius paskelbdavo iš sakyklos V.Bičiūno paprašytas vie
tos klebonas.
Vis dėlto žmonės ne visada suprasdavo, kas čia tokie po
jų apylinkę bastosi ir ko iš jų nori. Būta net komiškų atsitiki
mų. V.Bičiūnas liepos 15 d. savo dienoraštyje įrašo "Tauragniškiai turėjo patirtį 1920-21 m. ienkųvaldžiosirtodėlm us,
kalbančius ne vietos tarme, pradėjo įtarinėti esant lenkų
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"šnipais". Dėl tos priežasties buvau priverstas skųstis vietos
policijai ir aiškinti žmonėms, kas mes, iš kur ir ko reikalau
jame".
Apie ekspedicijos darbą V.Bičiūnas nuolat informuoja
M.K.Čiurlionio galerijos direktorių P.Galaunę, laikas nuo
laiko vyksta Kaunan ir parveža naujus nurodymus, besikei
čiančius priklausomai nuo ekspedicijos darbo eigos.
Skaitydamas dienoraštį dažnai net pamiršti, jog šj darbą
atlieka ne profesionalus muziejininkas ar patyręs tautodai
lės ir etnografijos specialistas. Dienoraštyje atsiskleidžia
V. Bičiūno požiūris netik ¡tautodailę, bet ir j tautosaką, visą
etnografiją. Tautodailės dirbinius jis dažnai vertina atsižvel
gdamas j tautosakos, etnografijos kontekstą. Rugpjūčio 15
d. jis rašo:
"Užpalių apylinkėse tebedainuojama daina, ryškiai api
būdinanti senovės statybos puošybinędalj. (Padainavo Ka
rolina Namikienė, bet moka ją ir kiti):
(...)

Dvije klėtys naujos, vidury lažaunė
Ir pilni aruodai, būsi soti slauna.
Rūm as kryžiavinis, naujas kaip sklenyčia
Durys dubultavos, antpadlagos gryčia
Gryčia tinkavota ir išbieliavota
Langai moliavoti, žolynais iškloti.

Kitoje dainoje jaunikis, statydamas rūmą (namą) sako
meisteriui:
(...)

išmargink langelius su žolynėliais
Parvesiu m erg e lę su rietimėliais".

(dainavo Tervydaitė)
Piešdamas, fotografuodamas ar aprašinėdamas dieno
raštyje liaudies architektūros detales ar audinių raštus, jis
visuomet, kurtikgali, nurodo ir jų pavadinimus, gerai supra
sdamas jų svarbą mokslui.
Rinkdamas medžiagąapie žmonių aprangą, aprašo ir at
skiras kostiumo dalis, ir jo visumą, taip pat užrašinėja žmo
nių prisiminimus, kaip apranga kito. Skaitome liepos 16 d.
įrašą:
"Vietos žmonių apdaras senovėje ir dabar šiek tiek ski
riasi, bettebekartojama ir senovės dalykai. Senovės mote
rų apdaras vietos moterų pasakojimu: margas "andarokas",
lininiai marškiniai "žičkom" užausti arba siuvinėti. Viršum
marškinių "šniūravonės" (kiklikai) - juodi arba "bronzavi".
Ant galvos nuometas; einant į gatvę būtinai užsidėdavo
žiurstą - "prikištuvį". Lytingame ar šaltame laike dėvėdavo
sermėgas. Ir dabar tebevartojami - vienur-kitur - margi "andarokai" ir sermėgos. Bet nuometų niekas nebenešioja.
Žiurstų senovinių - raštuotų irgi yra".
Ypač daug vietos V.Bičiūno dienoraštyje skirta audi
niams. Jo nusimanymą šioje tautodailės srityje gerai paro
do liepos 10 d. įrašas:
"Tik pakilęs iš lovos pastebėjau vieną įsidėmėtiną daly
ką, ko kitur Lietuvoj man neteko matyti. Mano lovos antklo
dės buvo aštuonianytės, raštuotos, vadinamo "servetinio"
audinio, apsiūtos dailaus namų darbo mezginiais..."
Jis aiškinasi, artai atsitiktinis, ar būdingas tam kraštui rei
škinys, ir toliau rašo:
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"Pasirodo, kad vartojimas panašių paklodžių (ypač ap
siuvinėtų mezginiais) Tauragnuose priprastas dalykas".
Domisi V.Bičiūnas ir amatininkų ("atkočių") audiniais,
renka atsiminimus apie juos. Ši medžiaga ypač vertinga,
nes V. Bičiūnas vienas iš pirmųjų atkreipė dėmesįį senovės
amatininkus ir meisterius. Jis renkaįvairius pasakojimus ne
tik apie juos pačius, bet ir apie jųšeimas, stengiasi išnarplio
ti šeimų genealogiją. Dienoraštyje aptinkame "atkočiaus"
Ausiejaus Goldo, gimusio Utenoje, biografiją, aprašytą net
septyniuose puslapiuose.
Piešdamas ir aprašinėdamas liaudies architektūrą ir jos
ypatumus, V. Bičiūnas atkreipia dėmesį ir į žydų sinagogas.
Jis jas fotografuoja, piešia ir aprašo ne tik išorę, bet ir inter
jerą, kulto reikmenis, pripažindamas, kad tai taip pat mūsų
kultūros dalis.
Bendraudamas su dievdirbiais, V.Bičiūnas pastebi, jog
tai dažnai vargingi, paliegę, bet originalūs, sudėtingo likimo
žmonės. Įsigydamas kokio nors dievdirbio skulptūrėles, jis
bando nustatyti jų paplitimą apylinkėje ir prototipus. Antai,
įsigijęs dievdirbio Silvos Poleikio darbo Marijos skulptūrė
lę, jis tuojau pastebi, jog tai sekimas Murillo kūrinio "Dangun
ėmimas". Liepos 10 d. jis rašo:
"Tuo įsitikinau, kitoj gryčioj pamatęs pakabintą paveik
slą. Reprodukcijoje Madona atvaizduota visai taip pat, kaip
stovylėlėj".
V. Bičiūnas taip pat lengvai atpažįsta kryžius, koplytėles,
stogastulpius, padirbdintus, nusižiūrėjus į A.Jaroševičiaus
albumą.
Negalėdamas eksponatų įsigyti, jis juos persipiešia ar
aprašo, surenka kuo smulkesnes žinias, atkreipdamas dė
mesį ne vien į jų meniškumą, bet ir į istoriją, su jais susiju
sius papročius. Rugpjūčio 11 d. jis aptaria kraitines skry
nias:
"Skrynios, vadinamos "atsineštinėm". Jose būdavo
kraunamas nuotakų kraitis. Jos papuoštos gėlėmis, "žoly
nais", vazonais, paukščiais. Jei atsineštinė nuo motinos
tekdavo dukteriai, tai ji būdavo naujai pertepama ir dailina
ma. Dar seniau buvo vartojamos ne skrynios, bet kubifai,
apačioje platesni, viršuje - siauresni, su dangteliais. Pa
našūs kubilai, regis, užsilikę Latvijoje".
Tautodailę vertindamas kaip visos mūsų kultūros dalį,
V.Bičiūnas stengiasi atskleisti ir tą aplinką, kurioje reiškėsi
tautos kūrybinės galios. Jis, gretaT.Daugirdo, P.Galaunės,
ATamošaičio, buvo vienas iš pirmųjų lietuvių inteligentų,
supratusių ir įvertinusių tautodailės reikšmę profesionalia
jam lietuvių menui ir kultūrai, įžvelgęs tautodailės kūriniuo
se esmines tautos dvasios apraiškas.
1927 m. liepos-rugpjūčio mėnesiais keturi žmonės, ke
liaudami dviračiais, surinko, susistemino ir aprašė 654 ver
tingus eksponatus, šiuo metu saugomus M.K.Čiurlionio
dailės muziejuje. Ne mažesnę vertę turi ir V.Bičiūno dieno
raštis, kuriame atsiskleidžia ne tik ekspedicijos darbo eiga,
bet ir paties V.Bičiūno asmenybė. Šiandien šis dienoraštis
turi neįkainojamą vertę Lietuvos muziejininkystės istorijai,
įdomus jis ir tautodailininkams, etnografams, kultūros isto
rijos tyrinėtojams.

ELENA EIMAITYTĖ

GAUDŽIA RAGAI,
TRIŪBIJA PATRIŪBOčlAI...
Muzika ir dainos senovės lietuviams tarnavo pirmiausia kulto apeigo tų vietų lankymo metu. "Į miestelį įeinant, jaunikaičiai paparčius (vėliavas
se. "O kai aukų dūmai kildavo į viršų, tai vaideliotai, aplinkui sustoję, su - A.M.) virpino, būbnais mušė, patrūbočius (medinius trimitus - A.M.)
pūtė..., nuo šešioliktojo amžiaus lig mūsų gadinęs žemaičiai gebėjo ir ge
tartines giedojo ir trimitus pūtė”.1 Jėzuitų ordinas apie žemaičius rašo,
esą, jie "stebėjosi tuo, kad mes jų paprastą, po krūmeliais dievus garbinti
ba vaikščioti Atlaidus".11Taip rašo M.Valančius apie Žemaičių Kalvariją,
būdą, labai peikiame"-2 Tas "po krūmeliais dievus garbinti" b ūdas yra, ma kuri, beje, rašytiniuose šaltiniuose minima nuo 1253 metų, tik kitu pava
tyt, pagoniškosios mišios. Jos "...vyko lauko sąlygomis ir būdavo palydi dinimu: Gardai. Šiame miestelyje ir mūsų dienomis per didžiuosius Šven
mos primityviais piemenėlių muzikos instrumentais, todėl vadinamos
čiausiosios Mergelės Marijos Apsilankymo atlaidus neapsieinama be pa"piemenėlių" mišiomis. Taip tęsėsi iki pirmųjų Žemaičiuose bažnyčių pa triūbočių. Tik senuosius medinius trimitus pakeitė vario triūbos.
Tautinių muzikos instrumentų nevengė ir evangelikų-reformatų ben
statymo (XIV-XVI a.)".3 Apsikrikštiję lietuviai ir žemaičiai perėmė vaidi
lų naudotus muzikos instrumentus: kankles, skudučius, medinius trimidruomenė: Biržuose bei jų apylinkėse jie skambėjo kapinių pamaldose,
tus-triūbas. Šie instrumentai, jų įvaizdis prigijo ir naujoje, krikščioniško giesmių šventėse, kapų pašventinimuose. "Mūsų religiniam gyvenimui
je kultūroje. Tarkim, prisiminimuose apie kunigą A. Strazdą jo mokinys
trūksta prieinamesnės muzikos. Šiam tikslui prie bažnyčios steigiamas or
Kriukelis sako "girdėjęs, kaip Kamajuose kunigas A. Strazdas, įlipęs į sa kestras. Jis gros Biržų, kitose bažnyčiose, kapų šventėse ir kituose mūsų
kyklą, ilgai dairęsis į visas puses, paskum ranka sutriūbavęs, atsisukdamas
religiniuose renginiuose. Dėl lėšų stokos kiti neturi instrumentų, bet turi
į visas keturias pasaulio puses ir taręs: "taip išgirsma arkaniolo triūbos
nuosavus padirbtus".12 Manome, kad "nuosavi padirbti" - skudučiai, ragai
balsą paskutinėje sūdo dienoje"-4 Daugelio bažnytinių švenčių, oypač pro (mediniai) ir pan. Šį mūsų teiginį patvirtina Biržuose gyvenantis Jurgis
cesijų metu skambėjo ir minimi instrumentai. Prieškario Lietuvoje prie
Kvedaravičius, kuris prisimena, "kad apie 1938 m. prie evangelikų-refor
religinių bendruomenių buvo labai paplitę įvairių jaunimo organizacijų
matų bažnyčios veikė "kapela", kurioje matęs ir girdėjęs skudučius, ragus
liaudies muzikos ansambliai. To meto bažnyčia ir mokykla skatino jauni (medinius), kankles, balalaikas bei mandolinas. Ši "kapela" pasirodyda
mą neužmiršti lietuviškų tradicijų, rinkti ir saugoti tautos folklorą, siekti
vo giesmių šventėse".10
Liaudies instrumentinė muzika skambėjo ir kitų, ypač kalendorinių,
tautinio atgimimo. "Kražių aidai" rašo, kaip klebono parapijos name
"skambėdavo "pavasarininkų" dūdų ir styginiai orkestrai, "angelaičių" sku švenčių metu. Rytų Aukštaitijos senieji žmonės prisimena: "Per melstudučiai"-5 Druskininkų Švenčiausios Motinos Marijos Škaplierinės bažny ves apie Kupiškį daudytom pūsdavom".10 (Melstuvės - "piemenų pavasa
rio" šventė). "Ragais pūsdavom daug kur, oypač švento Jono naktį".10 (per
čios klebonas, Varėnos dekanato dekanas, gerb. Konstantinas Gajauskas
prisimena, kad "apie 1937 metus ir vėliau kunigas Danielius Baužys, dir Jonines - A.M.) Ragai bei skudučiai aidėjo ir per rugiapjūtę, įvairias tal
kas ir visur, kur susirinkdavo daugiau jaunimo. Jaunimui susisiekti ir pa
bdamas Leipalingio, Tverečiaus, Reškutėnų bažnyčiose, buvo subūręs
prie bažnyčių orkestrėlius, kuriuose grodavo piemenėlių muzikos instru bendrauti parankiausia buvo skudučių ir triūbų balsais".10 Apie Pasvalį,
Žeimelį įvairios kalendorinės šventės neapsieidavo be tautinės instru
mentais"-6 Arba: "Per Bernelių mišias po kunigo užgiedojimo "Gloria"
Vaiguvos bažnyčioje susirinkę piemenukai grodavo švilpynėmis, medi mentinės muzikos. "Po sumos ustovas bažnyčios šventoriuje užtriūbuodaniais ragais, medinėmis triūbomis..., skelbdami Jėzaus Kristaus gimimą".7 vo, skelbdamas Jurginių pradžią".13 Pasvalio raj. Daujėnų švč. Jėzaus var
Žmonės iš Kupiškio raj. Salamiesčio ir Uoginių kaimo ir prisimena: "Ka do bažnyčios klebonas, gerb. Gaudentas Ikamas prisimena: "Jo tėvas, Sil
vestras Ikamas, Juozo, g. 1875 m., apie 1920 metus, po gegužinių, šventa
lėdų rytą, per Piemenėlių mišias vieni piemenys grodavę prie altoriaus, o
dieniais vakarinių mišių ir iki Visų Šventųjų, savo pasidirbtu ragu
kiti - prie vargonų. Grodavo tai, ką per ganymą triūbydavę, sudalydami
tam tikrą seką. Vylesnieji piemenys pradėdavo pūsti, o jaunesnieji pieme sukviesdavo kaimynus, turtingus ūkininkus, ir visi drauge, susinešę triūnukai prisijungdavo vėliau ir baigdavo kartu, sudalydami gražų garsų cho bas, pūsdavę iki saulės laidos. Jų muzikai atsiliepdavo kitų sodžių ūkinin
rą".8 O Velykų dieną - "...triūba, padirbta iš blendies, kuri niekados nėra
kai".10 Šių instrumentų muzika piemenukų ir turtingų ūkininkų buityje,
girdėjusi gaidžio giedant ir vandens zurzenant, turėjusi skaidrų balsą ir at
be abejo, padėjo išsaugoti tėvų dvasią, kėlė nuotaiką...
Lietuvių liaudies muzikos instrumentai - aerofonai nebuvo pamiršti ir
siliepdavusi žmogaus balsu. Dievo sūnaus Prisikėlimą ji tik viena galėjusi
šeimos apeigose: vestuvėse, laidotuvėse, vaišėse. "Ožragis jau žinomas
skelbti".9 Kitur rašoma: "Kristus prisikėlė - angelai trimitavo. Po pirmų
Kristaus prisikėlimą šlovinančių kunigo žodžių, bažnyčios kieme užtrimi bronzos amžiuje, naudojamas vestuvėse Veliuonoje".14 XII-XIII amžiaus
tuodavo trimitas, palydimas būbnų garsais. Garbė buvo tam ustovui, ku Gardino pilis: "Tylėjęs iki šiol, užgaudė dabar trimitas, užskambėjo kan
riam tekdavo skelbti Kristaus Prisikėlimą". Jau minėtas gerb. Konstanti klės, sužvangėjo rėtukas (būgnelis), visa jaunuomenė pasileido šokti... Per
puotą Dainavoj skambėjo kanklių balsai, gaudė triūbos ir dūzgė Tėtu
nas Gajauskas prisimena: "Apie 1930 metus Švenčionėlių valsčiuje, Adokai".15 "Po sužadėtuvių ir iki pat vestuvių, jaunikis kiekvieną vakarą papūtinėnų kaimo bažnyčioje ir jos šventoriuje po Jėzaus Prisikėlimo šventės
(Velykų), prieš vakarines Gegužines pamaldas ir sekmadieniais prieš su sdavęs prie savo namų taurę (medinę triūbą - A.M.), kad jaunoji žinotų,
mą su ilgu mediniu trimitu trimituodavo Padleckas Justinas, kviesdamas
jog jis nepakeitė savo sprendimo".16
visus į bažnyčią".10
Istorikas M.Stryjkovskis rašo "...savo akimis apie 1428 metus matęs
Keletas anksčiau neskelbtų istorinių šaltinių byloja, kad šie instrumen šermenis, per kurias ant triūbų žaidžiant (grojant - A.M.), kaip prūsuose
tai buvo naudojami ir dideliuose religiniuose susiėjimuose: atlaidų, šven giedota"17, "nuo senių prosenių eina padavimas, jog kiekvieną mirusį rei
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kia apraudoti... Duokite man ragą, tegul aš pats sau ir šermenų raudą at
skambusiuM
.15 Žemaitija ir iki šių dienų išsaugojo laidotuvių apeigas, ku
rių metu triūbija patriūbočiai. Pastarųjų metų instrumentologinėse ek
spedicijose Mažeikių, Telšių rajonuose teko matyti, kaip laidotuvių išva
karėse. giedant "kalnus", trūbininkai trūbija lauke, po namo langais, atsa
kydami giedoriams, giedantiems viduje. Tų trūbininkų skardus garsas tuo
pačiu apskelbia po tolimiausias apylinkes apie kaime esantį mirusįjį. Įdo
mu tai, kad šiuose rajonuose dar yra išlikusi tradicija saulei tekant tro
bom trūbyti, t.y. sveikinti palydų į kapines dieną. Tą rytą giedama ir gro
jama (kartais vien tik grojama) giesmė M
Sveika žvaigždė ankstyvoji”. ”...Ki
ti girdėję laidojant trimitavus".18 "Žemaičiuose pūtė, aukas dievams au
kodami, nabaštnikus laidodami".19
Kokios šių instrumentų garsinės-signalinės funkcijos, skambėjimo vie
ta ir laikas?
"Buvo tai 1195 metai... užtriūbijo girioj triūba, užtriūbijo kelis kartus,
duodama gandą namon keliauti. Atsakydamos jai, užspiegė iš visų pusių
triūbelės".20 M.Valančius rašo: "Kare ant kalno Girgždutės... Karvaida
įsakė pūsti triūbą, kad priešas atstotų (1315 m.)".21 "XV amž. medžioji
mas tiek buvo pažengęs, jog buvo naudojami šaukliai žaisliais (triūbininkai - A.M.), eiguliai, medžiotojai, šunininkai, sakalininkai, šauliai".22 Po
kario Lietuvoje apeiviai geležinkelininkai gyvulio ragu, mediniu trimitu ar
metaline triūba pranešdavo vieni kitiems žinias: apie pavojų geležinkelio
ruože, apie artėjantį traukinį ir pan. "Kai nuo Marcinkonių papūsdavo, tai
vienas per kitą pranešdavo Varėnai apie artėjantį "paravozą".6
Bet gal labiausiai reikalingi mūsų minimi instrumentai buvo pieme
nims. Rytų Aukštaitijoje - tai "viršininko", "ustovo" ragas arba triūba, Pie
tų Aukštaitijoje - "kerdžiaus truba", "dudka" arba "pastyriaus truba", Va
karų Aukštaitijoje - "dudučiai" (dviejų ilgų medinių trimitų komplektas),
"skerdžiaus triūbytė", Vakarų Žemaitijoje - metaline "skerdžiaus triūba"
arba "trimitas", Pietų Žemaitijoje - "piemenų karaliaus trimitas", "ožra
gis", Šiaurės Žemaitijoje - "skerdžiaus ožragis - triūbikė", "medinės triūbos-trūbai"-23 Rytų Aukštaitijoje - "viršininko" ragas buvo daromas iš ber
žo, uosio, eglės, skeliant, skaptuojant, vienu ar dviem sluoksniais instru
mentą apvyniojant viršutine beržo tošies puse, o sutvirtinimui - aptepant
medžio derva, Marcinkonių-Margionių "kerdžiaus truba" tokiu pat būdu
- iš kadugio ("juniperus commuais") šaknies arba iš lenktos medžio ka
mieno apatinės dalies, sutvirtinimui apvyniojant plonosiomis kadugio šak
nimis. Rudnios "dudka" ar "pastyriaus truba" buvo išsukamos iš nuluptos
alksnio žievės, sutvirtinimui aptepama kadugio derva. Vakarų Aukštaiti
joje - "dūdučiai" nuo vieno iki dviejų metrų ilgio išsukami iš epušės žievės
ir sutvirtinami ašutine virve, aptepant medžio derva. O "skerdžiaus triū
bytė" - iš eglės šakos, apvyniojama beržo tošimi, patepta medžio derva ir
suspaudžiamą 3-4 metaliniais žiedais. Pietų Žemaitijoje - "piemenų kara
liaus trimitas" (tiesus, iki 1,5 metro) gaminamas iš plonos eglės šakos ske
liant, skaptuojant, sutvirtinant beržo tošimi, patepta medžio smala, "ož
ragis" - iš storo ožio rago, be skylučių, nupjaunant rago plongalį, kuris
atlieka pūstuko funkciją. Vakarų Žemaitijoje - "skerdžiaus triūba" - tai fai
brikinis iš metalų lydinio instrumentas, tiesus, su įstatomu metaliniu pū
stuku. Šiaurės Žemaitijoje - "skerdžiaus ožragis-triūbikė" padalyta iš len
kto ožio rago, kurio nupjautame plongalyje buvo įstatomas iš eglės šakos
padalytas pūstukas. Piemenų medinės "triūbos-trūbai", ansambliniai in
strumentai (komplekte - 3-4), daromi iš eglės, sutvirtinant medžio der
va.10
Kokia muzika, kokie garsai buvo išgaunami šiais instrumentais? Pie
menys jų pagalba susižinodavo, kur esą, "susikalbėdavo": "vienas piemuo
triūbija "Jonai", kitas atsako "Petrai", o trečias - už keleto kilometrų: "Aš
čia, Jonai".10 Pietų Aukštaitijos kerdžiai garsiniais signalais pranešdavo:
laikas karves išginti, laikas melžti, banda grįžta namo ir t.t., o kai kurie,
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pasilikę vieni miške ar užsidarę namuose išgrodavę įmantrias melodijas.
Rytų Aukštaitijoje piemenys grodavę instrumentines, vokalines-instrumentines sutartines. Pietų ir Šiaurės Žemaitijoje kerdžiai grojo po vieną
(solo), o piemenukai - grupėmis (ansambliais). Žemaitija gal geriausiai
išsaugojo prisiminimą apie medžio šventumą. Todėl dažnas žemaitis "liū
desio ar nelaimės valandą"24 vis kreipdavosi "į vieną ar kitą "užuojautos"
medį... Norėdamas pasiliuosinti nuo ūkiui kenksmingų dievų ar dvasių, jis
nulupdavo medžiams žievę, po kuria esą piktos dvasios ir iš žievės pūsda
vo dūdą".24 Medinė triūba ir bet koks tradicinis pučiamasis instrumentas
Žemaitijoje iki šiol pagarboj. Gerbiami ir jais grojantys muzikantai. Apie
piemenavimo "muziką" čia žinių nedaug. Minimos tik liaudies religinės
giesmės ("Žemaičių Kalvarijos kalnai"), kurių vieną posmą gieda giedoriai, o kitą atkartoja patrūbočiai. Manome, kad šie "patrūbočiai" - dar nuo
tų laikų, kai skambėjo žemaitiški trimitai - sutartinės, kurias mini Z.Slaviūnas: "...tai daina, kur vieną posmą dainuoja, o kitą ilgais mediniais tri
mitais, vamzdžiais atsakinėja".25 Medinius trimitus nūnai pakeitė fabriki
niai vario instrumentai.
Daugelyje Mažosios Lietuvos (Vakarų Žemaitijos) evangelikų-liute
ronų bažnyčių mūsų dienomis kartu su ilgesingomis giesmėmis tebeskam
ba ir varinės triūbos...
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MEDŽIŲ ¡VAIZDŽIAI
LIAUDIES DAINOSE
Į sceną pakilus folkloriniams, etnogra
finiams ansambliams, iš užmaršties prikeliamatradicinė liaudies daina. Jos puo
selėtojai stengiasi kuo autentiškiau per
teikti kiekvieną kūrinį, nepažeisti poeti
nio audinio ir melodijos vienovės. Atlikė
jas ir klausytojas šiandien nėra pasyvus
perteikėjas ar stebėtojas. Jiems rūpi su
vokti dainos esmę, vertę, paskirtį, todėl
tiesiogiai susiduriama su dainoje vaiz
duojamu pasauliu, kuris paprastai rei
škiamas savita metaforine kalba, šiuolai
kiniam žmogui sunkiai ir besuvokiama.
Vienas iš pagrindinių liaudies dainos
vaizduojamojo pasaulio komponentų yra
medžiai, kurių įvaizdžiai, V.Zaborskąitės
žodžiais tariant, ypač tinkami prieštarin
gai žmogaus būčiai reprezentuoti. Jau
aprioriškai galima numanyti jų daugia
sluoksnį prasminį ir emocinį krūvį. Fol
kloro tyrinėtojai pagrįstai linkę ieškoti
medžio įvaizdžių sąsajų su mitine pasau
lėjauta, žmogaus būsenom, nuotaikom,
išgyvenimais...
Dainose atsispindi ne pati istorinė ti
krovė, o tik santykis su ja. Vyrauja verti
namasis, estetinis požiūris, o ne realisti
škai pateiktas reiškinio vaizdas. Tai maty
ti ir iš lietuvių liaudies dainų. Štai, be įpra
stinių ąžuolą apibūdinančių epitetų - pui
kusis, slaunusis, garbusis, skambusis,
drabnalapis, jis vadinamas ir garbuonėliu
arbagarbuolėliu: Tu ąžuole, tugarhuole;
Po ąžuolėliu, po garbuolėliu. Šie žodžiai
šnekamojoje kalboje vartojami dvejopa
reikšme: kas garbanotas ir kas gerbia
mas. Taigi toks pasakymas pagrįstai aso
cijuojasi ir su šio medžio garbinimu (plg.
kreipinį dainose: motinėle garbuonėle).
Komentuodami dainuojamosios tautosa
kos ir mitologijos santykius, folkloristai
nurodo nevienareikšmį ir specifinį jų po
būdį: poetinė sistema savaip transfor
muoja mitologinius motyvus, interpretuo
dama juos pagal jai vienai būdingus dė
sningumus. Vieną jų, specialiojoje litera

tūroje gana išsamiai apibendrintą, verta
atskirai pabrėžti: mitologiškumas liau
dies poezijoje pasireiškia tik tam tikro
mis, visiškai neapibrėžtomis asociacijo
mis, nerišliomis užuominomis. įdomu,
kad šitai būdinga dainuojamajai tradicijai
ir tų tautų, kuriose išliko ne tik senosios
dainos, bet ir mitai.
Gamtos sugyvinimas - antropomorfi
nis aplinkos suvokimas yra ne tik istori
škai apibrėžtas, gimininėje visuomenėje
susiformavęs reiškinys, bet ir apskritai
specifinis, vien žmogui būdingas pasau
lio pažinimo būdas. Saulę, žvaigždes,
medžius ir debesis žmogus suvokė kaip
gyvas būtybes. Tai nebuvo vien išraiškos
forma, poetinė išmonė. Mums tik atrodo,
kad gamtos sugyvinimas tėra sąmonin
gas metaforų kūrimas. Ši idėja remiasi
gamtos filosofija, kurioje medžiui taiko
mas žmogaus statusas. Dėmesį patrau
kia medžių įvaizdžių ir personažų poeti
nis gretinimas lietuvių dainose. Toks gre
tinimas taip pat - ne vien poetinio stiliaus
ypatybė. Vyriškosios, moteriškosios gi
minės medžių pasiskirstymas pagal ati
tinkamas sferas labai ryškus daugelio
kraštųtikėjimuose, apeigose, papročiuo
se (pavyzdžiui, gimus berniukui, pirtis kū
renama ąžuolinėmis, mergaitei - liepinė
mis malkomis ir pan.) Vyriškosios ir mo
teriškosios giminės medžiai atitinkamai
žymi šeimos narius: ąžuolas, klevas, ber
žas, uosis ar kitas vyriškos giminės medis
lyginamas su tėvu, broliu, sūnumi; analo
giškai liepa, eglė, sedula, ieva ir pan. - su
motina, dukra, seserimi. Toks medžių ir
žmonių sugretinimas tarsi savaime pri
mena archainėms religijoms būdingą vi
suomenės bruožų perkėlimą į augalų ir
gyvūnų pasaulį: Augo daržely lelijėlės mano giminėlės. Augo daržely žolynėliai
- mano kaimynėliai.
Mitiniam mąstymui apskritai būdingas
žmogaus ir medžio tapatinimas: vaikas
auga kaip medis, žmogaus kūno dalys

lengvai identifikuojamos su medžio dali
mis. Mūsų dainose šia archaine semantikapagrįsti vaizdai, įgijęformulinįneigimo
pobūdį, pasižymi didele emocine įtaiga:
Lijo mane lauke lietus,
A š pastojau po ūžuolo, ąžuolėlio.
Ma ūžuolas - ne tėvulis, ne tėvulis:
Jo šakelės - ne rankelės, ne rankelės,
Jo lapeliai - ne žodeliai, ne žodeliai,
Jo viršūnė - ne galvelė, ne galvelė,
Jo šaknelės - ne kojelės, ne kojelės.

IT R 627(322)
Ypač būdinga dainose lapo ir žodžio
paralelė. Čia vėlgi toks gretinimas nėra
vien poetinė išmonė, jo ištakos siejamos
su senaisiais tikėjimais: vėjo judinamuo
se lapuose, esą, girdėti paslaptingi pa
šnekesiai, nes medžiai kalbą žmogui ne
suprantama kalba. Žodžio ir lapo asocia
tyvi jungtis dainų kloduose reiškiama
įvairiomis palyginimo formulėmis (O/
krinta byra /Drobnį lapeliai / Kaip tėvelio
žodeliai ir Lt). Dar ryškiau antropomorfi
nę pasaulėjautą perteikia žmogaus ir
medžio metamorfozės motyvai pasako
se, baladėse, tikėjimuose, iš dalies ir dai
nose. Pasivedimai iliustruoja akivaizdų
žmogaus ir augalo antropomorfinio pa
našumo ar net tapatumo nuostatą. Pasak
senųjų kultūrų žinovų, gyvūnų ir augalų
skirtumai žmogui neatrodė esminiai, o
tos pačios gyvybės skirtingi aspektai: vi
sas pasaulis tėra arena, kur per amžius
vyksta nesibaigiančios metamorfozės,
nuolatinis vienos formos perėjimas į kitą
Šios žmogaus ir medžio tapatumo idėjos
emocionalumas dainose pasiekia ne tik
aukščiausią dramatinę įtam pą bet ir
išsaugo senajai pasaulėjautai būdingą
subtilų, estetiškai įprasmintą skausmo
išgyvenimą. Kartais visa daina dėl to nu
skamba tarsi graži ir prasminga didžio
sielvarto metafora: Oi sūneli dobilėli, /K o
pavirtai ąžuolėliu...
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Gilinantis į medžių vaizdo senąjį se
mantikos klodą, išryškėja ir tie požymiai,
kurie vienaip ar kitaip siejasi su garsiąja
pasaulio medžio koncepcija, įžvelgiama
ir lietuvių liaudies dainose, ypač retose,
savito turinio. Primintina pasaulio mode
lio daugiaplanė samprata bei traktavimo
įvairovė: kosminis, pažinimo, gyvenimo
(gyvybės) medis. Lietuvių liaudies dai
nos ir visa mūsų liaudies poezija rodo są
sajas būtent su gyvenimo (gyvybės) med
žiu, teigiančia, "kylančia gyvenimo lini
ja", kurtoks įprastas augančio, žaliuojan
čio, žydinčio medžio vaizdas, įprasmi
nantis galimybę atsinaujinti, būti nemir
tingam laike ir erdvėje. Beje, šie bruožai
būdingi ne tik medžių motyvams - jais
grindžiama apskritai visa lietuvių liaudies
poezijos semantika. Jau L. Rėza pastebė
jo, kad jo parengtas dainų rinkinys "suda
ro tartum meilės ciklą- jo pirmąsias užuo
mazgas, atsiskleidimą įvairiausiais at
spalviais ir užbaigimąvedybiniame gyve
nime".
Stereotipiniais, nelyginant formulėmis
laikytini ir lakoniški medžiųaugimovietos
apibūdinimai: Vidur dvaro trys ąžuolai; Ai
siūrava, ai lingava Egiiutėlė vidur girios;
Auga liepa, žali liepa /Kiemą vidurėlie. Mi
tologiškai suvokiamas mikrokosmoso
centras yra tobuliausia erdvės vieta. Šita
me įsivaizduojamame pasaulio centre
auga ir sakralinis pasaulio medis. Bet mū
sų dainose medis erdvės požiūriu gali
užimti ir priešingą viduriui - periferinę po
ziciją: gale lauko ar dvaro, šalia kelio, pa
vieškelėje, užjūrių marių. Tačiau, kaip ne
kartą yra įrodyta, mituose užfiksuotos
priešybės būdingos ir žmogaus mąsty
mui, kalbai, kūrybai, ir visiems tikrovės
reiškiniams. Semantikos požiūriu medis,
augantis objekto viduryje, paprastai vaiz
duojamas neutraliai, bet pabrėžiama nei
giama pakraščio prasmė: Tututuj, obalala... / Tututuj, tu užaugai... /Tutuj, šalkelalio... / Tututuj, ne vietalaj. Poetinė nuosta
ta vaizduoti medį dvejopoje erdvės atžvil
giu aplinkoje, remiantis mitų studijų išva
domis, kartu yra ir kokybinė, vertinamoji
charakteristika. Bendrais bruožais ji nu
sakoma taip: visa, kas gera - vyksta pa
saulio centre, kas bloga-pakraštyje, nors
pačioje dainoje (josformos, turinio požiū
riu) medžio augimo vieta tėra nereik
šminga meninio vaizdo detalė, telaikyti-
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natam tikru semantiniu stereotipu, turin
čiu senas ištakas. Ypač būdingas lakoni
škas, nedetalizuotas, gerokai apiben
drintas prie vandens augančių medžių
vaizdas. Atrodytų, kad dainose piešiami
paprasčiausiai gražūs, poetiškai įpra
sminti gamtos vaizdeliai. Štai kalendori
nės dainos eilutė - sprogsta beržas in ma
relių tarsi asocijuojasi su pavasarinių po
laidžių metu vandens apsemto beržo
vaizdeliu. Antra vertus, jau seniai nusta
tyta, kad senojoje liaudies poetinėje tra
dicijoje visada vengta individualiajai kū
rybai būdingo išdailinto peizažo, kad vien
estetiškai orientuoto gamtos poetizavimo
liaudies dainose išviso nėra. Todėl ir van
dens įvaizdyje reikia ieškoti beveik nebe
atsekamų sąsajų su archainiais poezijos
klodais, turėjusiais apeiginę ar kitą kultū
rinę paskirtį. Būtent šiuo požiūriu linksta
ma aiškinti savitas medžio ir vandens
vaizdo detales:
Ant tėvelio dvaro - mėlynos marelės,
Tose marelėse, tose mėlynose
Stovi ąžuolėlis su šimtu šakelių.
LTR 1263(158)
Besidomintys liaudies dainomis yra
pastebėję polinkį medį charakterizuoti
skaičiaus kategorija. Lietuvių poetinėje
tradicijoje ypatingai paplitęs skaičius de
vyni. Devynių mitologiškumu (jis esąs
"šventas pagoniškoje lietuvių skaitvar
džių sistemoje") neabejojo dauguma tyri
nėtojų. Be kita ko, ir šiandien pripažįsta
ma, kad esama paslaptingos skaičių mi
stikos, su ja susiję įvairūs prietarai, sie
kiantys tolimus laikus. Turėjo liepa, lioj
dautuvoj, /Devynias šakelas, lylia ratilio.
Devyneto kaip tam tikro simbolio genezė
siejamasu triadų sandauga (3x3). Esama
duomenų, rodančių, kad skaičius trys
(vėliau ir kiti) ilgą laiką reiškė daug, t.y.
buvo paskutinis skaičius, turintis pavadi
nimą. Tokiu atveju visiškai priimtina mi
nėta reikšmė ir mūsų dainose: liepa turi
devynias, kitaip sakant, daug šakų. Šią
prielaidą paremia ir atskiri dainų varian
tai : Pačioj gilumėlėj /Užaugo liepelė /D e 
vyniomis šakelėmis. /P o toms liepelėms,
/P o toms šimtšakėlėms /Dvi baltos sese
lės /Čia burnelę prausė (LTR 461 (2559).
Kaip gražiai paliudyta devynių ir šimto

reikšmių artimumas, sinonimiškumas
(abu skaičiai reiškia daug)! Archainėse
tradicijose svarbi buvusi ne skaičiaus
matematinė, tiksli reikšmė, o kokybinis
aspektas. Būtent šis, "antrasis skaitvar
džių planas" buvo būdingas pirmykščio
žmogaus menui, mitologijai, visai liau
dies kūrybai. Neatsitiktinai ir lietuvių liau
dies dainose medžio, turinčio devynias
šakas, apibūdinimą suvokiame kaip ko
kybinę charakteristiką. Daug diskutuoja
ma, spėjama, kodėl tas ar kitas skaičius
ima dominuoti vienoje ar kitoje tradicijo
je, kas lemia jo kokybinį išskirtinumą. Dėl
skaičiaus devyni globalinio paplitimo (jis
būdingas netik mums), simbolikos nėra
vieningo požiūrio. Čia atkreiptinas dėme
sys tik į kelias aplinkybes, kurios, kaip
manoma, galėjo lemti skaičiaus devyni
populiarumą. Tai siejama ir su skaičiavi
mo sistema, su mėnulio kalendoriumi
(laikas skaičiuojamas pagal mėnulio fa
zes), net su žmogaus ikigenitaliniu ciklu
(devyni mėnesiai iki žmogaus gimimo).
Mitologinėse sistemose, išlaikiusiose
išbaigto pasaulio modelio vaizdinį, septy
nios arba devynios medžio šakos simbo
lizuoja tiek pat dangaus sferų arba plane
tų. Šis skaičius laikomas apskritai vienu
iš pagrindinių pasaulio modelio kompo
nentų. Atsižvelgiant į visas minėtas aplin
kybes ir nesiimant spręsti apie jų absoliutų pagrįstumą, belieka konstatuoti, kad
skaičius devyni lietuvių dainų medžių
vaizduose yra aiškiai kanonizuotas, semantiškai reikšmingas, turintis kokybinį
prioritetą kitų skaitvardžių atžvilgiu ir kar
tu svarbus poetinės sistemos elementas.
Apibendrinant trumpai apžvelgtus
medžių vaizdo elementus, reikia pabrėž
ti, kad jų interpretacija gali būti ir visai ki
tokia, kad medžių vaizdas dainų poetinė
je sistemoje visada atviras naujam požiū
riui, naujai sampratai. Viena yra tikra: se
nieji motyvai, senasis semantikos klodas
medžių vaizdą daro daugiaprasmį, išple
čia ir gerokai padidina jo menines išga
les.
Atskirų medžių vaizdavimo tradicija
lietuvių liaudies dainose (pagal jų rūšis ir
pavadinimus) jau būtų kito pašnekesio
tema, daug kuo artima čia aptartiems da
lykams.

BRONĖ STUNDŽIENĖ

AR NAMIE SŪNYS
Anekdotai - vienas iš nedaugelio mūsų laikais "gyvų" folkloro
žanrų: trumpi humoristiniai prozos kūrinėliai, kuriuose pajuokiamos
žmonių ydos ir išsakomas požiūris j konkrečius asmenis bei įvykius,
tebesaugomi atmintyje kaip praeities palikimas ir nuolat atsiranda
nauji. Anekdotai, kuriuose keliamos bendražmogiškosios proble
mos, yra gana pastovūs ir dažniausiai žinomi daugelio tautų kūry
boje. Tuo tarpu atsiliepiantys į gyvenimo aktualijas - nuolat kinta;
išnykus tam tikriems visuomenės reiškiniams, išnyksta ir jų pašai
pūs palydovai. Bet tai nereiškia, kad naujai atsiradę anekdotai yra
visiškai originalūs. Pasaulis su savo ydom beveik nekinta: į senus
siužetus, truputį pakoreguotas komiškas situacijas ateina nauji per
sonažai, ir senas anekdotas atrodo ką tik sukurptas. Konkretūs
anekdotai be galo įvairūs, tačiau jų tipų arba modelių palyginti ne
daug.
Bene dažniausiai komiškumo efektas atsiranda, vaizduojant
personažus, neteisingai vertinančius pasaulio reiškinius, save, sa
vo galimybes irt.t. Pavyzdžiui, pamačiusi zuikį, mergina džiaugiasi:
jei tą zuikį sugautų, devynių bereiktų, kad galėtų ištekėti ("Devynių
bereiktų"). Kitame šio anekdoto variante merginai liepiama sugauti
dešimt žvirblių. Ji džiaugiasi vieną žvirblį pagavusi. Šių anekdotų he
rojus neįvykdomą užduotį, vedybų sąlygą, laiko nesunkiai įvykdo
ma, nes arba nieko nežino apie zuikių bei žvirblių gaudymą, arba
moras ištekėti neleidžia rimčiau apie tai pagalvoti. Kitame anekdote
gydytojas, kuriam pasakoma, kad vaikas prarijo plunksnakotį, nesi
rūpina svarbesniu ir jo kompetencijai priklausančiu dalyku - vaiko

sveikata, o pataria, kaip toliau rašyti ("Tegu rašo pieštuku"). Kaimy
nai suplaka mergaitės klausimą, ar namie šunys, ir kvietimą į krik
štynas, todėl jiems atrodo, kad kviečiami į krikštynas šunys ("Pak
vietė šunis"). Šių dviejų anekdotų herojai neatsižvelgia į savaime su
prantamus dalykus, kurie paprastai žodžiais nenusakomi.
Juoką sukelia neteisingi vertinimai, kai anekdoto herojaus po
žiūrį į daiktą ar reiškinį lemia ne pats svarbiausias, o jam vienam
reikšmingas požymis. Pavyzdžiui, linkusiam vagiliauti rūpi ne sodo
grožis, o kaip nepastebėtam vaisių pasiskinti ("Gražiausias laikas").
Vyro mirties laukianti žmona iš dviejų diagnozių pasirenka ir laiko
teisinga naudingesnę ("Žino geriau"). Taigi Čia juoką sukelia ten
dencingas tikrovės vertinimas.
Nereti anekdotai, kurių herojai skatina kitus personažus netei
singai vertinti aplinką. Antai čigonas nori įtikinti, kad roputes rovęs
iš skausmo ("Vaistai nuo dantų skaudėjimo"), vaikas kaltina kanki
namą katę ("Nekaltas"), siuvėjas guodžia, kad galėjo pasiūti ir blo
giau ("Gerai pasiuvo"), o virėja dedasi nesuprantanti, kuo žmogus
piktinasi, ir nukreipia mintį į šalį ("Ką norėjai rasti").
Anekdotuose pakanka tik parodyti logikai prieštaraujantį poelgį,
įvairūs paaiškinimai, sąmoningai praleistų bei nutylėtų dalykų deta
lizavimas, moralai anekdotams pražūtingi. Juoką sukelia tik tie pa
sakotojai, kurie pasitiki klausytojų nuovokumu, jų emocine, minties
erdve. Šią anekdotų savybę pravartu atsiminti ir tautosakos rinkė
jams, ir pasakotojams.
__ .

_______________________ _______________________

______________________ ______________ __________/

BRONISLAVA KERBELYTE

NEAIŠKI KAINA

TEGU RAŠO PIEŠTUKU

- Pasakyk, Pranuk: tavo motina pirko du kilogramus obuolių. Kilo
gramas kainuoja penkiasdešimt centų. Kiek ji užmokėjo už visus
obuolius?
-Sunku pasakyti, ponas mokytojau. Ji labai derasi.

Į polikliniką atėjo moteris su vaiku. Gydytojas klausia:
- Kuo skundžiatės, gerbiamieji?
Motina dejuoja:
- Vaikas prarijo parkerį...
- T ai tegu dabar rašo su pieštuku,- atsakė gydytojas ir sušuko:- Se
kantis!

VAŽIUOK ANT NAMŲ
Pasakojama, kad Jablonskis labai mėgdavo taisyklingai lietuvi
škai kalbančius studentus.
Na, ir dabar laukia vienas įskaitos pas Jablonskį. Ir išėjo kaži kur.
Jablonskis palaukia palaukia, pradėjo dirbti savo darbą. Po kiek lai
ko pasibaldo tas pats. Sako:
- Profesoriau, atėjau įskaitą išsilaikyti.
-Tai kur buvai?
- Tai,- sako,- buvau truputį ant turgaus nuėjęs.
- Na, jeigu buvai ant turgaus, tai dabar,- sako,- eik ant stoties, sėsk
ant traukinio ir važiuok ant namų.

KEISTA LIGA
- Kodėl tamsta nevalgai?
- Negaliu - turiu tokią nedorą ligą.
- Kokią?
- Nagi, kai tik sočiai privalgau, tai ir nebenoriu.

TEKS IR PER NOSĮ
Ūkininkui reikėjo nusipirkti parako. Bet, nuėjus pas žydą, kaipgi
prašys lietuviškai, reikia lenkiškai. O lenkiškai nemoka. Bet tuoj su
galvojo, pamanė, kad taip bus lenkiškai, prašo:
- Dac mnie paraki.
- Eik eik, žmogel, kai duosiu par akį, teks ir per nosį! - atsakė žy
das.

GERAI PASIUVO
Vienam žmogui siuvėjas siuvo kostiumą ir pasiuvo labai bjauriai.
Žmogus atnešė jį siuvėjui ir sako:
- Kaip tu man tą kostiumą pasiuvai? Visi žmonės juokiasi.
- Na, tai labai gerai, kad juokiasi,- sako siuvėjas,- aš pasiuvu taip,
kad ir verkia.

GREITAI BĖGA LAIKAS
- O, kaip tas laikas greitai bėga,- kalba sau vagis.- Tik vakar išlei
do mane iš kalėjimo, o šiandien vėl sėdžiu.

VAISTAI NUO DANTŲ SKAUDĖJIMO
Sugavo kartą žmogus čigoną bevagiant laukuose roputes.
- Ar svetimas roputes vogei? Aš tau parodysiu, laidoke! - šaukia jis.
- Je ma, ko nori, kas yra? - krapštydamas akis, klausia čigonas.
- Dar kas yra,- sako žmogus,- kam roputes vagi?
- Ar tas gali būti, kad aš roputes vogčiau,- sako čigonas.- Beeinant
taip pradėjo man dantis gelti, kad nebeįmanydamas, ką bedaryti, pra
dėjau tas žoles rauti.

GRAŽIAUSIAS LAIKAS
Mokytojas klausia vaikus:
- Kada pats gražiausias laikas sode: ar kai medžiai žydi, ar kai vai
siai raudonuoja?
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- Kai šuo pririštas ir šeimininko nėra namuose...

KAS YRA EGZAMINAS
- Kas yra egzaminas? - klausia profesorius studento.
- Tai dviejų protingų žmonių pasikalbėjimas? - atsako studentas.
- O jei vienas iš jų neprotingas? - vėl klausia profesorius.
-Tai antrasis negauna stipendijos.

DZŪKŲ VESTUVĖS
Fragmentai

NĖRA KO EITI
- Jonuk, dėl ko nemėgsti vaikštinėti j mokyklą?
- Ką aš ten veiksiu, jei nemoku nei rašyti, nei skaityti?

VINCAS KRĖVĖ-MICKEVIČIUS

SILKĖ IŠ AFRIKOS
Per pirmą lotynų kalbos pamoką mokytojas, norėdamas sudomin
ti mokinius nauju dalyku, pradėjo aiškinti, kad lotynų kalba labai pa
naši j lietuvių kalbą; jis pasakysiąs lotyniškai sakinį, o mokiniai jį su
prastą.
~Tik klausykite,- tarė mokytojas: - In Africa sunt silvae palmarum.
Mokiniai tyli. Pagaliau vienas berniukas, mokytojo prispirtas, ver
čia:
- Iš Afrikos mums silkę parvaro.

MĖNULIS SU DVIRAČIU
Vieną vasaros naktį tėvas pažvelgė pro langą ir sako:
- Juzyte, ką tu ten veiki sode?
-Žiūriu į mėnulį ir kalbu poterius.
- Pasakyk mėnuliui labanaktis. Tegu pasiima dviratį ir važiuoja na
mo, o tu eik gulti.

KĄ NORĖJAI RASTI
- Valgydamas sriubą, radau siūlą ir guziką kelnėms.
- Tai ką, tamsta, matyt, norėjai visas kelnes ten atrasti?

PAKVIETĖ ŠUNIS
Vienas ūkininkas siuntė mergytę paprašyti į krikštynas kaimyną.
Mergaitė priėjo prie lango, bet, bijodama šunų, paklausė:
-Aršunys namie?
- Išbėgę,- atsakė jai.
- Prašau į krikštynas.
- Gerai, kai parbėgs, pasakysiu.

NEKALTAS
Vaikas traukia katę už uodegos, o katė smarkiai rėkia.
Motina sako:
-Vaikeli, netrauk už uodegos, nes gali nutraukti.
-Aš, mamyt, tik laikau, o ji įsispyrusi traukia.

DEVYNIŲ BEREIKTŲ
Jaunikis juoku dėjęs taręs apykvailei mergei:
- Jei sugausi dešimt kiškių, tai aš tave vesiu.
Ši ir ėmė gaudyti. Pamačiusi zuikį pamiškėje, genas ir šaukia:
- Kad tą sugaučiau, devynių bereiktų.

ŽINO GERIAU
Parveža apalpusį vyrą. Gydytojas tikrina pulsą:
- Ohm, atrodo, kad jau tavo vyras miręs.
Vyras, truputį atsigavęs, sako:
- Dar ne visai.
Žmona:
-Tylėk tu, rupūže, gydytojas geriau žino.

ŠIRDINGOS AŠAROS
Prie vieno kapo rauda vyriškis. Praeivis teiraujasi:
- Kurį iš artimųjų čia apverki?
-Verkiu savo žmonos pirmo vyro,- aiškina nelaimingasis. - Jis per
anksti mirė. Jeigu gyventų, man nereikėtų su jo ragana kankintis.

SKIRTUMAS
■*Kuo skiriasi žmona nuo vyro?
- Vyrui per vieną ausį įeina, pro antrą išeina, o žmonai per abi įei
na, pro burną išeina.

(...)

Mergos ir berno rūpestis - sukviesti pulką. Pati merga sau ieško
draugužėlių. Kitur jas vadina seserėlėmis, o dar dažniau - "družkomis" (iš
baltgudžių paskolintas pavadinimas). Jeigu yra jaunesnės seseiys, jos bū
tinai turi būti "družkomis”. Svarbiausią rolę vaidina pirmoji. Savaime su
prantama, kad draugužėlėmis gali būti tik netekėjusios.
Per vestuves aktyvi rolė priklauso tik pirmajai, vyriausiajai. Jos parei
gos prasideda dar prieš vestuves. (...) Ir garbė jai didžiausia: ji visur sėdi
šalia jaunosios, ji vestuvių metu dėvi rūtų vainiką, mažesnį, negu nuotaka
ir be kaspinų, bet didesnį negu kitos.
Kiek yra seserėlių, tiek turi būti ir brolių.
Be seserėlių ir brolelių, mergos pulką sudaro svočios ir maršalka. Svo
čios turi būti mažiausia dvi, bet gali būti tiys: "pamerginė", "maršalkinė” ir
"namininkė". Svočių pareigos - rūpintis išoriniu vestuvių namo papuoši
mu, kad vaišėms būtų pakankamai prikepta, privirta, pagaminta.
Tokių pareigų simbolis yra "karvojus" (baltg. "karavaj"?). Tai yra duo
nos banda, įvairiais piešiniais išdabinta ir rūtomis apsagstyta.
( ...)

Pulką kviečia būtinai pati nuotaka. Kviesdama asmeniškai, dovanoja
broliams - juostas, maršalkai, svočioms - rankšluostėlius ("abrūsus"), o
draugužėlėms - šilkinius kaspinėlius.
Tradicija reikalauja, kad prašomi pulkan ne tuojau sutiktų, bet dukart
atsisakytų. (...)
Jaunasis irgi patsai pasirenka sau pulką.
Berno pulke svarbiausia rolė atitenka piršliui - svotui. Kaip mergos
pulke vestuvių metu maršalka, taip berno pulke - svotas prižiūri, kad visa
būtų atliekama pagal tradicijas - "kaip tėvų nustatyta". Jie abu dėvi plačio
mis juostomis, perrištomis nuo kairio peties į dešinį šoną. Tik piršlys - svo
tas dar turi užsikabinęs "šeškinę", iš šeško odos didelį medžioklėj naudo
jamą krepšį.
Kiek jaunojo pulke yra brolių, stengiamasi, kad tiek būtų svokų.
Svokomis būna jaunos moterys, dažniausiai artimiausios jaunojo gimi
naitės.
Svoka, kaip ir mergos pulke svočia, turi rūpintis vestuvių iškilmėmis.
Jų pareiga - padabinti jaunojo namus, nukaišioti vartus, duris, langus ir 1.1.
Be to, jos turi atsinešti vestuvėsna "karvojų” su visais priedais.
(■■■)
Į vestuves kviečiami giminės ir draugingesnį kaimynai. Giminės atsisa
kyti negali.
Krikšto tėvą ir motiną turi pakviesti asmeniškai jaunieji. Taip reika
lauja paprotys.
Per sodžių siunčiamas kvieslys, kuriuo parenkamas senas vyras, iš ma
žiau pasiturinčių kaimynų. Jis irgi vėliau būna vestuvių svečias.
Kvieslys eina iš vienos pirkios kiton, tam tikra, gražiai išraižyta ir rū
tomis apkaišyta lazda nešinas. Įėjęs pirkion, Jėzų Kristų pagarbinęs, atsi
stoja viduje pirkios ir, lazda pasirėmęs, kviečia visus maždaug šiais žod-

Anekdotus parinko DANGIRUTĖ GIEDRAITYTĖ
* K rėv ė M ickevičius V . D zūkų v e stu v ė s / / M ūsų ta u to s a k a .
T .2. - K aunas, 1930.
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- Vai, mergele mano,
mergele jaunoji,
ar eisi už manęs,
ar būsi tu mano?

žiais: "N.N. prašo vestuvėsna visus - didelius ir mažus, jaunus ir senus. Jau
nus: pašokti, paulioti, senus patrepsėti, jaučio pjauto, meitėlio penėto,
gaidžio kepto paragauti, baltos degtinės, putojančio alaus išgerti; mažų
vaikų - už krosnies pasėdėti, po suolus palipinėti, karvojaus palupinėti.
Kas kvietimo paklausys, vestuves aplankys - tas pasidžiaugs, žmonių pa
matys ir save parodys. Kas neateis - lepšis bus, visų pajuoktas, vištų apne
štas, žvirblių aplestas... Jei mergelė jaunoji neateis, jos vieton senas akė
čias pastatysim, josios vardu pakrikštysim, kad ožkos lipinėtų ir kiaulės
šnipinėtų...”
Pajuokavęs kvieslys eina kiton trobon.

Palauk, bernužėli,
palauk, sakalėli,
kito rudenėlio,
kitos vasarėlės/..
- Bepigu tau laukti,
pas motulę augti,
o jau man, jaunajam,
svetimoj šalelėj! (...)

(...)

Pulkas ima ruoštis vestuvėm s. Draugužėlės arba "družkos" pir
miausia ruošia "liktorius" arba "pajonkus". Liktorių ruošiama du: vienas
jaunajai pagerbti, antras - jaunajam. Vienas bus kabinamas virš stalo, kur
sėdės jaunieji, kitas pirkios viduje. Jie dirbami iš šiaudų, kuriuos supjausto į vienodus gabalėlius ir suveria ant siūlo. Juo”liktorius" sudėtingesnis,
juo gražiau. Jo kampus papuošia įvairiais spalvotais popierėliais.
"Liktorius" po vestuvių nenukabinamas, kabo, kol susinešioja, kaipo
ženklas, kad čia neseniai vestuvės buvusios.
Kad "liktorius” suktųsi, jis kabinamas ant plono, gerai vaškuoto siūlo,
o kai kada ant ašuto. Tada oro judinamas jis nuolat juda.
Pulko pareiga papuošti jaunosios ir jaunojo kiemą. Vyriškoji dalis priskabo žalių beržo, liepos, ąžuolo šakelių, kuriomis nukaišo trobų palubes
viduje ir langus išorėje. Kaišo, suprantama, moterys: mergai - draugužė
lės, bernui - svokos.
Vartai ir gonkai apvainikuojami.
Vestuvės prasideda vakare, todėl pradžia vadinama vakaronėmis. Pas
nuotaką susirenka draugužėlės, kitos sodžiaus mergos. Vienos gamina rū
bus, derina kaspinus, dainuoja "Vakaronių” dainas:
Tu, ąžuole, tu žaliasai, nestovėk prie kelio,
o tai pučia šiaurus vėjas, žalias šakas laužydamas.
Žalias šakas laužydamas, žalius lapus plėšydamas Išvers tave iš šaknelių, nulauš tavo viršūnėlę. (...)
Kada vainikas nupintas, nuotaka su draugužėiėmis išeina iš kitos pir
kios (kito trobų galo). Priešaky vyriausioji draugužėje neša vos tik nupin
tą vainiką. Ją sutinka prie pat slenksčio pirmoji - pamerginė svočia, kuri
iš josios rankų paima vainiką ir neša jį tėvui, o paskui jaunosios motinai.
Kai pamerginė svočia prieina tėvą, nuotaka atsistoja šalia jos, kloniojasi
žemai tėvui, paskui motinai ir bučiuoja jiems rankas. Tėvas ir motina per
žegnoja - palaimina - vainiką.
Pamerginė svočia deda vainiką lėkštėn su vandeniu ir lėkštę stato vi
duty stalo.
Po visų šitų ceremonijų muzikininkas pradeda griežti, ir tėvas su mo
tina pirmi išeina šokti, tuo būdu pradėdami šokius. Po jų išvedą jaunąją
šokti vyriausias brolelis...
Pasilinksminimas tęsiasi iki vėlyvos nakties.
Pas jaunąjį irgi ruošiamos vakaronės? bet be jokių ypatingų apei
gų. Susirenka iš pradžių paprastai sodžiaus mergos ir, padėdamos svokoms "kaišyti” namus, dainuoja apie bernelio ir mergelės meilę, apie no
rą susituokti.
Vai, už Nemunėlio
trys aukštį kalneliai,
trys aukšti kalneliai,
trys rūtų darželiai
Vai, tai ten vaikščiojo
jaunoji mergelė,
su berneliu raiteliu
tai gražiai kalbėjo:

Pas jaunąją vestuvės prasideda gana anksti. Vaišinami svečiai ir jau
nimas. Garbingiausia vieta už didžiojo stalo, kur sėdi nuotaka su vyriau
sia draugužėje ir broliuku.
Po užkandžių vieni jaunųjų eina šokti, kiti ruošiasi "svetimą pulką” su
tikti.
"Svetimas pulkas" traktuojamas nedraugingai.
Pirmiausia tan kaimo galan, iš kur turi svetimas pulkas atvažiuot i,
siunčiami žvalgai: tai vaikinai keturiolikos, penkiolikos metų, kurie, išvy
dę svetimą pulką, turi tuojau pranešti arba net jį sulaikyti, jei "mergos pul
kas” nesuskuba pasiruošti.
Paprastai tie žvalgai užkelia vartus, jei sodžiaus gale yra vartai. O jei
jų nėra, pasistengia skersai kelio pastatyti ant ožių "šatrą".
Prie jaunosios kiemo vartų mergos; pulkas irgi ruošia tam tikras kliū
tis. Vartai irgi užšaunami "šatra”. Prie vartų iš gatvės iš vienos ir kitos var
tų pusės dedami loviai, pelenų pilni, ant lovių įtaisomi ratai taip, kad juos
galima būtų sukti už pritaikytų rankenų. Ratai apipinami šiaudinėmis "uo
degomis". Ratus sukant "uodegos" dulkina pelenus, pelenų debesius ke
lia. Už tvoros, darželyje, susėda senesni vyrai, užsiiaisę šautuvus, savaime
suprantama, tuščiais šūviais.
Kai žvalgai praneša, kad “svetim a šalis“ atvažiuoja, mergos ima dai
nuoti:
L A tarū ksta, a ta d u lk sta
N N (p a v y z d , N ie d zin g ė s) p u lkelis,
N (M ariu te) m ergužėle,
N ... lelijėle, N N pu lkelis.,,
2. U žrakina, u žd u lk i‘ir
X (S u h a n o n ių ) laukelius
N ... m ergužėle,
N ... lelijėle,
X ... lau keliu s ...
3 . U žrūkina, u žd u lk in a
tėvu lio dvarelį,

N..- mergužėle,
N... lelijėle,
tėvu lio dvarelį...

4. Užrūkina, uždulkina
rū telių darželį,
N ... m ergužėle,

N ., lelijėle,
rūtelių darželį...
5. Vai, užrūkins, vai, uždulktas
tavo gelsvą kaselę,
N... mergužėle,
N... lelijėle,
tavo gelsvą kaselę...
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Vyriausioji draugužėje paima tą pluoštelį, dalina jį pusiau: vieną pusę
"Svetimas puikas", privažiavęs pirmą, žvalgų pastatytą užtvarą, papra
stai nebando prasiveržti, bet stengiasi geruoju atsipirkti, duodamas vai prisega jaunajai prie krūtinės, perrišus tam tyčia pagamintu kaspinu; pa
kams saldainiams nusipirkti kelis skatikus, kad ilgiau sulaikytų "svetimą skui eina prie jaunojo ir sako:
pulką", vaikai žvalgai kurį laiką derasi ir pagaliau pulką praleidžia.
Dėkavoja jaunoji už gerą žodelį
Kai pulkas privažiuoja kiemą, vieni ima sukti ratus ir dulkinti pelenais,
kad nubaidytų arklius, kiti, stovėdami už "šatra" užstatyto įvažiavimo, rė
ir siunčia tau, berneli,
kia ir mostiguoja rankom, arklius irgi baidydami.
žaliosios rūtos vainikėlį...
Retai atsitinka, kad atvykusiems iš karto pasiseka įvažiuoti kieman.
Jei po kelių pastangų nepasiseka įsilaužti į kiemą, tada piršlys ima de
Tuos žodžius tarusi, vyriausioji jaunosios draugužėje prikabina rūtų
rėtis su jaunimu, siūlydamas už "mergelės gelsvą kaselę" tam tikrą atlygi pluoštelį jaunajam prie krūtinės.
nimą "žaliuoju vyneliu, geltonuoju miduliu". Jis, išsitraukęs iš savo krepšio
Paskui piršlys deda vyriausiam jaunojo broliukui ant kepurės dovanų
pasaldintos degtinės, ima vaišinti jaunimą.
pinigais jaunosios svočioms ir siunčia joms su šiais žodžiais: "Dovanoja
Tada užtvaros nuimamos, ir berno pulkas ¡leidžiamas kieman.
piršlys svočias auksu, sidabru, meile, laika ir gražiu suėjimu - prašo priim
.aunojo pulkui kieman, pasitikti jaunąjį išeina busimasis uoti". Jei svočios nepatenkintos dovanomis, neįma jų, bet, uždėję ant dova
k'p s su cš' e Uošvis - nešinas ant lėkštės duona ir druska, o uošve - vyno
nų juodos duonos riekelę, siunčia piršlio dovanas atgal. 1 ada piršlys didi
c * au
’h*.ne Jaunikis išima iš vežimo, bučiuoja uošviui ranką, ai šilau- na dovanas m siunčia jas algai per vyriausiąjį "brolį" su tais pačiais žod
>3 dvonr-v '-ącne'į, padažo ji druskon suvalgo, paskui bučiuoja uošvei
žiais. Kai dovanos jau patenkina svočias, jos dovanas priima, vaišina alu
-«na ak lin ę ir geria, ‘išgėręs stiklinę, sukimą ją į žemę. Po to !,mami ar medumi įteikėją, paskui deda ant jo kepurės rankšluostį ir siunčia
-šaltine ^orm vaišina kitus muko dalyvius.
v r jį piršliui su šiais žodžiais: "Dėkavoja svočios piršliui už dovanas ir
’bvuv ¡mui ties durimis pasioaigus, jaunasis su savo puiku įeina pirkion
siunčia rankšluostį, kaipo ženklą meilės, taikos ir gero suėjimo".
ir sėdasi *ž "didžiojo’’ stalo. .V*e *ęos pulkas, išskyrus draugužėles, pamcrkiršlys priima ranKŠluostį ir persijuosia juo per petį.
ginė svočia ir svečiai susėda už si* r stalo. P rasid ed a vaišes. Svoka ant
šiai apeigai pasibaigus, jaunojo broleliai apdovanoja jaunosios draustalo deda apkaišytą ’ragaiši '.
yužėlcs: "Dovanom jaunojo broliai draugužėles auksu, sidabru, mede, tai
Vaišiu metu jaunimas dainuoja pašiepiančias ¡aunoio paika dainas.
ka. gražiu suėjimu ir prašo priimti". Jei draugužėles dovanomis būna n e
(•••>
patenkintos, jos pasielgia, kaip ir svočios, o jei patenkintos., tai dovanas
Kai puikas valgo, araugužėiės seklyčioje p a rė d o jaunąją baltai, pri priima ir pasiuntinį vėl pavaišina alumi ar medumi. Po to vyriausioji drausega ant gaivos vakaronėse nupintą mažąjį "ši iūbi nį" vainikėlį. Taip parė gužėiė prieina prie jaunojo brolių ir kiekvienam jų prisega prie krūtinės
dyta jaunoji, draugužėiių lydima, eina rūtų darželiu su žaliomis rūtelėmis
siauru kaspinėliu perrištą ratų pluoštelį. Paskui kiekviena draugužėje
atsisveikinti. Ją veda "pamerginė" svočia ir vesdama šitaip verkauja: 'Pra kiekvieną jaunojo brolelį perjuosia juosta ir pasibučiuoja.
vedu takelį, praminu kojele jaunajai mergelei į rūtų darželį, į žaliąją rūte
Jaunojo paikas per vyriausiąjį broliuką siunčia jaunosios tėvams do
lę. Padėk, Dievuli, mūsų jaunajai mergelei su rūtele kalbėti, su žaliąja gra vanų su šiais žodžiais: "Jaunojo gausus pulkelis siunčia jum, tėveliai, skal
žiai atsisveikinti".
nas dovanėles - auksu, sidabru už dukrelės kaselę, už jos žalią rūtelę ir siū
Kai jaunoji verkauja, vyriausioji draugužėje vandeniu rūtas palieja. Pa lo meilę, taiką ir gerą sugyvenimą! Prašome, žemai lenkdamiesi, mūsų d o 
skui priraško rūtų šakelių ir perduoda jas kitoms draugužėlėms, kad jos vanėlių neatmesti, maloniai ranką mums pratiesti!" Tėvas su motina du
broleliams prisagstytų.
kart atsisako priimti, o priima tik trečią kartą. Tada jaunosios motina, ar
Prieina vyliausias brolelis, paima ją už rankos, atitraukia neva prievar ją pavaduojanti, deda broliui ant kepurės tiek rankšluosčių ("abrūsų"),
ta nuo darželio ir veda ją atgal pirkion. (...)
kiek yra berno pulko vyriškių dalyvių, ir tiek skepetėlių, kiek yra svokų, ir
Priemenėn išeina tėvas su motina, kuriem nuotaka žemai nusilenkia.
siunčia su šiais žodžiais: "Dovanoja jaunosios tėvai žento pulką šiomis ma
Tėvas ima nuotaką už vienos rankos, motina už kitos ir veda ją pirkion,
žomis dovanėlėmis, kaip ženklu, kad meilę, taiką ir gerą sugyvenimą priė
kur jau susirinkę visi vestuvininkai.
mė". Tada prieina busimasis žentas ir bučiuoja jaunosios tėvam rankas, o
Įėjus pirkion, nuotaką apsupa draugužėles. Stovėdama viduje pirkios jiedu jį bučiuoja į galvą. (...)
ir žvalgydamasi į visas puses, ji verkauja:
Po visų šitų apeigų jaunosios draugužėles veda jaunikį svirnan ar ki
tan pirkios galan (seklyčion), re n g ti šliūban.
Vai, kodėl užtaisytos
Kada jaunimas ruošia ir dabina jaunosios pulko vežimus, piršlys uoliai
šitos baltos skobnelės
seka, kad su jaunojo pulko, ypač jo, piršlio, vežimu neiškrėstų kokių nors
baltomis servetėlėmis,
juokų. Kad piršlys ir seka, bet dažniausiai jis neįstengia apsisaugoti“! Iš pa
margomis skotertėlėmis?
prasčiausių juokų - tai išėmimas iš ašigalių kamščių, kad bevažiuojant ra
A r aš, jauna, tingėjau
tai nusmuktų. Pasitaiko ir skaudesnių juokų, ypač piršliui. Pavyzdžiui, iši
ma nepastebimai "šerdešniką" ir vietoje jo įdeda medinį kuolelį, kuris kiek
subatos vakarėlį
pavažiavus nulūžta - ir pirmagaliniai ratai atsiskiria nuo vežimo, arba supjas baltai numazgoti?
jausto ką nors iš arklio padargų,- pakeltį, vadeles, ne visai, bet taip, kad
A r aš, jauna, nemokėjau
bevažiuojant nutrūktų. Kai kada net prikala rato stebulę į ašį - ir ratas va
senam tėvuliui įtikti?
žiuojant nesisuka. Kuo ne visuomet sodžiaus jaunimas, nesibaidydamas
A r aš, jauna, nepajėgiau
gauti botagu per marškinius ar net per veidą, pribėga, jau jaunikio pulkui
senai motulei patarnauti,
beišvažiuojant iš kiemo, ir pakiša arkliui po uodega dilgėlių...
žalio vynelio paduoti?
Visą laiką su jaunojo pulku elgiamasi kaip su priešu.
Kai jaunasis apsirengęs grįžta pirkion, priėjo prieina jaunosios vyriau
Atsikelia jaunojo vyriausias brolelis, prieina prie jaunosios mažu rūtų
sias brolelis ir šitaip prabilsią: "Seną tėvą gerbdamas, žemai galvą lenkda
ryšulėliu-pluošteliu ant kepurės nešinas ir prakalba, tą rūtų pluoštelį pa mas, prašau svetimą šalį: atvažiavote nekviesti, išvažiuokite nevaryti, o
duodamas:
mes jauną mergelę pristatysim, kada motinėlė palieps, kur tėvelis nuro
dys".
Neverk, jaunoji mergele,
Po šių žodžių jaunojo pulkas atsistoja ir išeina su nieku neatsisveiki
gulbelės balseliu nedejuok!
nęs, susėda vežimuosna ir išvažiuoja. Pavažiavę kiek atokiau nuo kaimo,
Sveikina tave jaunas bernelis
sustoja ir laukia jaunosios pulko.
ir dovanoja ne auksu, ne sidabru,
Kai svetimas pulkas išvažiuoja, jaunoji atsikelia ir, viso savo pulko ly
tik žaliąją rūtą vainikėliu,
dima, tris kartus aplinkui stalą apeidama, verkauja:
meile, taika ir linksmu sugyvenimu!
Prašome priimti!..
Aš, jauna, apeisiu paskutinį kartelį
aplink baltas skobneles, aplink žalią vynelį,
aplink baltą duonelę su mažuoju pulkeliu,
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su mažuoju pulkeliu, su rinktiniu rėdeiiu.
Apėjus aplink skobnes. ji atsisveikindama su tėvu, žemai jam nusi
lenkia:
Lik sveikas, mano senas tėvuli!
Tai dabar senam dėkavoju,
kad mane jauną užauginai,
baltąja duonele valgydinai,
žaliuoju vyneliu girdinai,
sunkiuoju darbeliu nevargydinai.
Paskui taip pat atsisveikina su motina ir atsisveikindama verkauja:
"Lik sveika, mano miela motule! Tai dabar senai motulei dėkavoju, kad
mane mažą užauginai, visokių darbelių išmokinai, pramokei laisvas die
neles gerbti, žalią rūtelę ant galvelės nešioti". Atsisveikina su broliais, ber
nais, žemai kiekvienam nusilenkdama.
Tokiu pat būdu atsisveikina su seserimis, mergomis ir visomis mote
rimis.
Jaunojlsu vyriausiąja draugužėle sėda vyriausiojo brolelio vežiman.
Namie pasilieka tik maršalka, maršalkinė svočia ir muzikontas.
Kiek palūkėję namie, maršalka, maršalkinė svočia ir muzikontas išva
žiuoja berno tėviškėn.
(...)

Pulkas sueina bažnyčion. Prasidėjus sutuoktuvėms, jaunasis už pa
rankės veda jaunąją prie altoriaus. Lydi juos draugužėlės, paskui seka bro
liai, toliau kiti vestuvių dalyviai.
Priėjus altorių, jaunoji stengiasi anksčiau užžengti ant kilimėlio, nes
tai reiškia, kad būsimasis vyras klausysiąs žmonos. Nors apie tai žino jau
nasis, bet retas jų stengiasi nenusileisti jaunajai. Vestuvių dalyviai tėmija
dar, kaip žvakės dega: jei šviesiai ir nemirga, vadinasi, jaunieji laimingai
gyvens, jei tamsiai dega - gyvens blogai, jei mirksi - sirguliuos. O jeigu žva
kė bedegdama užgęstų, vadinasi, tas jaunųjų, kurio pusėje užgęsta žvakė,
greitu laiku turi mirti.
Pasibaigus sutuoktuvėms ir nužengus nuo kilimo jaunajai ir jaunajam,
draugužėlės stengiasi "patraukti" iš vietos kilimą - vadinasi, greitu laiku ir
jos ištekėsiančios.
Namo važiuoja abu pulku drauge. Pirmas išvažiuoja piršlys, paskui
važiuoja jaunasis ir jaunoji vienam vežime, o paveža juodu jaunojo vyriau
sias brolis. Kiti dalyviai susėda šitaip: jaunojo broliai su jaunosios drauguželėmis, o jaunosios broliai su svokomis.
Jaunuosius sodžiaus gale sutinka vaikai, paaugliai, užstatę kelią, rei
kalauja dovanų. Atsiperkamą paprastai saldainiais, riestainiais.
Kai tik vestuvininkai privažiuoja sodžių, mergaitės susirenka jaunosios
kieme ir dainuoja:
Parlekia antelė iš prūdo, iš prūdo,
parvažiuoja sesulė iš šliūbo, iš šliūbo.
Tai jau liemenėliais sustatė, sustatė
ir aukso žiedelius sumainė, sumainė. (...)
Jaunoji, kieman įvažiavus nelipa iš vežimo, bet verkauja:
Vai, kur mano tėvulis seniausias,
vai, kur mano garbė didžiausia?
Vai, kodėl, senasis, neišeini
ant didžiojo dvarelio,
su kaitriąja ugnele?
Vai, kodėl, senasis, nepatinki
manęs, jaunosios dukrelės,
iš didelės kelionėlės,
iš šventosios bažnytėlės? (...)
Išeina tėvas, duona, druska ir ugnimi nešinas. Duktė priima iš tėvo
duoną, druską ir ugnį ir atiduoda jaunajam vyrui ir lipa iš vežimo, vyriau
siam jaunojo broliui padedant. Išlipus iš vežimo, bučiuoja tėvui rankas ir
žemai jam nusilenkia. Nusilenkusią dukterį tėvas žegnodamas laimina
šiais žodžiais: "Laiminu tave naujam gyvenimui, dukrele. Tenetrūksta ta
vo stalui duonos ir druskos, teneužgęsta tavo krosny ugnis".

Jaunoji, tėvo iš vienos puses ir jaunojo iš kitos pusės lydima. įeina priemenėn ir. ties durimis sustojusi, ima verkauti: "Vai, kur mano motulė se
niausia, mano garbė didžiausia? Kodėl, sena. nepasitinki jaunosios dukre
lės, kodėl, sena, nepasiklausi, manęs, jaunos nelaimingosios, kur aš tiek il
gai užtrukau, (...). Vai, išeiki, motule, vario dureles atidalydama, sidabri
nį slenkstelį peržengdama, priimki jaunąją dukrelę, dukrelę nelaimingą
ją, paduoki jai baltą rankelę, pasigailėki jos skaudančios širdelės, nubrau
kyki nuo skaisčių veidelių gailias ašarėles".
Išeina motina, ant lėkštės vandens stikline ir rankšluosčiu nešina ir
įteikia dukteriai. Toji priėmus atiduoda jaunajam, o pati bučiuoja motinai
rankas ir žemai nusilenkia prieš ją. Motina žegnodama laimina šiais žod
žiais: "Laiminu tave, dukrele, tyru vandenėliu ir margu abrūsėliu, kad ta
vo gyvenimas būtų tyras, kaip šis vandenėlis, laimingas ir įvairus, kaip šitas
margas abrūsėlis".
Jaunoji, motinos lydima, žengia pirkion. Jai per slenkstį peržengus,
pirkioje susirinkusios moterys beria jaunąją rugių, avižų ir kviečių grūdais,
o mergos tuo metu dainuoja:
Rugeliai derėjo tėvulio laukely kad geriau derėtų bernelio dirvelėj.
Avižos žaliavo tėvulio laukely kad gražiau žaliuotų bernelio dirvelėj. (...)
Jaunoji visiems susirinkusiems žemai nusilenkia (kiekvienam atski
rai). Po šių apeigų eina į skobnes.
Už stalo atsisėsti nori jaunikis ir kiti dalyviai, bet mergos ir bernai pa
stoja jiems kelią, reikalaudami išpirktuvių. Tada broliai, draugužėlės ir
svokos dalija jaunimui saldainius, saldžius pyragaičius.
Tik gavęs gausių dovanų, jaunimas leidžia pulkams prie stalo prieiti,
už stalo su jaunąja atsisėsti. Jaunasis sėdasi dešinėje jaunosios, o iš kairės
atsisėda piršlys, o kiti pulkų nariai sėdasi pakaitomis, kur kam ir su kuo
patogiau.
Kai visi susėda, mergos atneša iš kitos pirkios du "sodu" - vieną di
desnį, kitą mažesnį - ir, pakabinusios juos palubėje, uždega viduje pirmo
"sodo" įstatytą žvakę ir dainuoja šią dainą:
Vai, sodai, sodai, sodeliai žoliausi,
kodėlpražydo šį pavasarėlį?
Kad pirmam sodely gegulė kukavo,
o antram sodely sakalas ulbavo.
Ne gegulė raiba sodely kukavo,
vai ne sakalėlis medely ulbavo...
(...)

Berno pulkas pirm, negu vestuvių dalyvius pradės šeimininkai vaišin
ti, turi išpirkti "sodus". Todėl mergos, padainavusios "sodinę" dainą, ima
reikalauti, dainuodamos šiais žodžiais:
Mūsų žali sodeliai
paukšteliams čiulbėti,
mūsų žali sodeliai
mergelei uliotu
Iškrilcdino sakalas
mažuosius paukštelius,
išviliojo bernelis
iš sodo mergelę.
išviliojo raitelis
iŠ sodo mergelę,
pravirkdino motulę
ir seną tėvulį.
Tai nuvyto sodelis,
lapelius pabėrė,
tai nuliūdo broleliai
irjaunos sesulės.
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Vai, berneli, raiteli
svetimos šalelės,
užmokėsi už sodelį
grynu sidabrėliu.
Jaunojo pulkas sumeta pinigų ir pasiunčia juos per vyriausiąjį brolelį.
Jei mergos būna nepatenkintos, tai jos dainuoja toliau pašiepiamas dai
nas. kaip antai:
Vai, ko oželis t\’oroj bliauna?
Nes jį piršlelis pjauna. Ir 1.1.
arba:
Vai, kam teks ožio nagai?
Kieno minkšti pyragai.
Svokelei teks ožio ragai,
nes jos minkšti pyragai.

vėl kartoja tą pačią dainelę. Ir taip daroma, kol piršlys pagaliau atspėja ti
krą jaunąją. Kai įspėja, jaunamartė, skarą nusiėmus, atsisėda, piršlio pri
vedama. šalia jaunojo. Jaunoji be vainiko, taigi dabar pamerginė svočia
uždeda jai ant galvos vainiką, o svokos tuo metu vaišina atsivežtais gardu
mynais jaunosios pulką.
Po pusryčių jaunasis veda jaunąją šokti, ir tuo pradeda jaunimo pasi*
linksminimą.
Kol jaunimas linksminasi ir šoka. svočios rengia išleistuvių pietus.
Kai ruoša baigta, svočios kviečia "abu pulkeliu ir kviestuosius svetelius
sėstis už margų skobnelių, paragauti Dievo dovanėlių, svočiulių rankom
pagamintų".
Vestuvių dalyviai susėda šitaip: dešinėj jaunosios - jaunasis, kairėj piršlys, o kiti sėdasi, kur kam patogiau ir maloniau.
Pietus pradėjus valgyti kvieslys prabyla: "Prašom tėvelį ir motinėlę į
šventas skobnes dovanotų dukrelę aukseliu, sidabrėliu ir geltonu gintarė
liu".
Kviesliui šitaip prabilus, tėvas apdovanoja dukterį pinigais, kuriuos
deda lėkštėn, tam tikslui viduje stalo pastatytom Tuo metu mergos dai
nuoja:

Vai, kam teks ožio aus)>s?
Kas į lovelę glausis.
Piršleliui teks ožio ausys,
nes į lovelę glausis. (...)
Jei "išpirktuvės" patenkina, nukabina ’’sodus" ir nuneša kiton pirkiom
o šeimininkai vaišina pietumis abu pulku.
Svokoms su mergomis pirkion įeinant, jas puola bernai, norėdami pa
grobti svokų nešamus "karvojus", bet jų ginti stoja mergos, dainuodamos:
Šalin, bernužėliai,
šalin, raitužėliai!
Neapgynėt sesulės,
nei jos žalios rūtelės,
rūtelių vainikėlio. (...)
Prisimušusios į stalą, svokos deda papuoštus "karvojus* priešais
jaunosios ir jaunojo, o vyriausioji svoka prieina jaunąją, nuima nuo galvos
vainiką ir vėlioną ir pariša jai skarelę. Po to jaunasis atriekia kampelį "kar
vojaus", perlaužia riekelę pusiau ir vieną pusę atiduoda jaunajai. Abu pa
ragauja. "Karvojų" siunčia per vyriausiąjį jaunojo brolį jaunosios tėvui ir
motinai.
Po šių apeigų jaunasis išveda šokti jaunąją, jaunojo broliai jauno
sios draugužėles, o jaunosios broliai - svokas.
Baigiasi pirmoji vestuvių diena.

Vai, sesule mūsą miela,
kelkis, kelkis ankstą rytą!
Kelkis, kelkis ankstą rytą,
gaideliams nesugiedojus!
Gaideliams nesugiedojus
ir aušrelei neišaušus!
Dar aušrelei neišaušus
ir saulelei netekėjus!
Jaunoji nesirodo, kol pulkai ir kiti svečiai pusryčiauja.
Iš seklyčios išeina jaunoji ir visos draugužėles skaromis apsigaubusios.
Tuo prasideda jaunamartės išpirkimas. Vyriausias jaunosios brolis ve
da jas visas į jaunojo pulką ir klausia piršlį, kuri esanti jųjų pasirinktoji
mergelė. Piršlys nurodo. Mergos tuo metu dainuoja:
Mokėk, piršly, už mergelę
grynuoju aukseliu,
o jei ne aukseliu geltonuoju,
mokėk sidabrėliu!
Kai piršlys užmoka "sidabrėliu", merga jam atiduodama į rankas. Bet
jei pasirodo, kad jis apsiriko ir neatspėjo jaunamartės, tada, apdovanojęs
mergelę irgi "sidabrėliu", grąžina ją jaunosios pulkui ir renka kitą. Mergos
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Dovanojo tėvulis dukrelę,
dovanojo aukseliu, sidabrėliu
ir geltonu gintarėliu.
Jaunoji bučiuoja tėvui ranką ir verkaudama dėkoja šiais žodžiais:
Dėkui mano tėvuliui seniausiam
už dideles dovanėles,
už aukselį, sidabrėlį
ir geltoną gintarėlį...
Paskui atneša motina dovanų drobės stomenį. Mergaitės dainuoja:
Dovanojo motulė dukrelę,
dovanojo plonų drobių stomenėliu
ir geltonu linužėliu.
Jaunoji dėkoja:
Dėkui mano motulei seniausiai
už dideles dovanėles,
už plonąsias drobeles,
už meiliuosius žodelius!
Toliau dovanas teikia broliai ir seserys, jei jų jaunamartė turi; jiems ir
gi dėkoja jaunamartė, bučiuodamasi su jais.
Artimiausių giminių nuotakos apdovanojimui pasibaigus, kvieslys
kreipiasi į jaunojo pulką: "Prašome svetimą šalį į šventą stalą apdovanotų
jaunamartę gražiomis dovanėlėmis, aukseliu, sidabrėliu ir geltonu ginta
rėliu. "Kad už stalo sėdintiems nereikėtų keltis ir netvarkos daryti, kvie
slys pasiima su dovanomis lėkštę ir eina aplinkui.
Vyriausiajam jaunojo broliui dovanas įteikus, kvieslys paeiliui eina
prie visų už stalo sėdinčių, prie vestuvininkų ir svečių.
Vestuvininkus apėjęs, kvieslys grįžta, pastato lėkštę su dovanomis ant
stalo ties nuotaka ir dabar jau kreipiasi į susirinkusius: "Prašome į šventą
stalą senus ir jaunus, vyrus ir moteris ir mažus vaikelius jauną mergelę, tolimon kelionėn besirengiančią, skairiai apdovanoti auksu, sidabrėliu ir
geltonu gintarėliu".
Kviesliui taip prabilus, prieina dovanų teikti jaunimas. Dovanojama
jaunoji pinigais. Kiekvienam ir kiekvienai jaunoji atskirai dėkoja.
Dainuojama ne kiekvienam, bet tik tam, kurį mergos nori pagerbti i/
parodyti savo palankumą.
Dovanoms ir vaišėms pasibaigus, jaunoji su draugužėlėmis išeina ren
gtis važiuotų pas jaunąjį.
Kai jaunoji prisirengia ir grįžta su draugužėlėmis, abu pulku susėda už
stalų drauge su jaunosios tėvais, bet susėda taip, kad šalia jaunosios sėda
si jaunasis, šalia piršlio jaunosios motina ir visi kiti jaunojo ir jaunosios
pulkų nariai pakaitomis. Vaišina svokos ir svočios. Tai vadinasi "giminių
maišymas".

Pasibaigus vaišėms, jaunoji atsikelia ir eina atsisveikinti su namais.
Draugužėlių lydima, ji apeina klėtį, kluoną, tvartus, paskui darželį. Ją su
grįžtančią pirkion pasitinka tėvas, ar jį pavaduojąs, su vandens stikline ant
lėkštės. Toje stiklinėje įkišta diemedžio šakelė. Tėvas ima už rankos ir iš
lėto veda jaunojo link.
Jaunasis, priimdamas iš uošvio mergelės ranką, žemai jam nusilenkia.
Uošvis duoda jam lėkštę, ant kurios yra stiklinė su vandeniu, ir diemedžio
šakelę, ir sako jam: "Pavedu tau, jaunasai berneli, savo dukrelę ir prašau,
kad didelės valios ant jos neturėtai ir didesne rykštele jos neliestai, kaip
šito diemedžio šakelė”.
Jaunikis ir jaunoji, paėmusi lėkštę su stikline, eina sėsti vežiman.
Jaunasis ir jaunoji, abu laikydami stiklinę rankom, išlieja vandenį per
galvas už savo pečių, o stiklinę ir lėkštę meta žemėn.
Jei stiklinė ir lėkštė sudūžta, tai geras ženklas: jaunieji laimingai gy
vens.
Pirmas iš kiemo išvažiuoja piršlys, paskui jaunasis su jaunąja, o paskui
visas pulkas.
(...)

Jaunimas su muzika eina jaunojo kieman ruošti sutiktuves. Mergos
apkaišo gėlėmis pirkią, vartus, duris, pakabina palubėse "sodus" ir šokda
mos, dainuodamos laukia jaunąją parvežant. Su jaunimu atvyksta ir ma
ršalka su svočia, kurie vėl čia vaišina jaunimą. Jaunojo tėvas su motina ne
sirodo, kol parvažiuoja jaunasis.
Pirmiausia atvažiuoja jaunojo broliai ir praneša jaunąjį su jaunąja
"parjojančiu". Jaunimas išeina gatvėn.
Jaunąjį sveikina "maršalka", sakydamas: "Sveikinu tave, jauną berne
lį, iš svetimos šalies pargrįžusį, iš mūsų krašto jauną lelijėlę parsivežusį.
Sveikinu tave rugio grūdu, kviečio stiebu ir avižų pėdu. Sveikinu tave sal
džiu midumi, žaliu vynu ir putojančiu alumi. Sveikinu tave žvangančiu auk
su, baltu sidabru ir geltonu gintaru". Taip pasveikinęs, įteikia jaunajam
lėkštę su duonos riekele ir vyno ar alaus stikline.
Jaunasis priima, atgeria ir duoda jaunajai. Ima duonos riekelę, atlaužia sau ir duoda atsilaužti jaunajai.
Prie durų slenksčio mergos reikalauja lauktuvių. Joms duoda saldai
nių. Tada mergos atidaro duris, ir jaunąjąapgaubia josios "maršalkinė svo
čia" kailiniais. Taip apsupta kailiniais ji įeina pirkion.
Tuo metu pirkioje mergos, vėl susėdusios už skobnių ir užžibinusios
"sodą", neleidžia jaunųjų, reikalaudamos "sodą išpirkti" ir dainuodamos
tas pačias dainas, kurios buvo dainuojamos, "sodus" išperkant pas jauną

ją*

Gavusios "aukselio, sidabrėlio ir geltono gintarėlio", nuima "sodus" ir
nusineša kitan pirkių galan, užleisdamos vietą jauniesiem.
Bet jaunosios pulkas ne taip greitai patenka pirkion. Jam kelią pasto
ja priemenės duryse persirengę "čigonais", "meškomis”, "gervėmis" bernai
ir neįsileidžia, reikalaudami "nupirkti" iš jų "kelią į jaunojo dvarą, į aukso
skobnes, į žalią vyną, į geltoną midų". Jaunosios pulkas turi "įsipirkti": bro
liai sumeta pinigų, draugužėlės pavaišina saldainiais "neregėtus žmones,
negirdėtus dyvus".
Įėjusios pirkion Jaunosios draugužėlės nutraukia nuo stalų staltieses
ir užtiesia juos jaunosios atvežtomis, o vidury stalo pastato lėkštę ir stikli
nę, pripiltą midaus ar alaus. Jaunąją apgaubia skara, kad anyta ne tuoj ją
pamatytų. Kai jau visa būna atlikta, karvojum nešina, pirkion įeina anyta.
Ji stato kaivojų ties jaunaisiais ir prašo jaunamartę atskleisti "skaistų vei
delį, nudžiuginti josios, senos, širdelę". Jaunamartė nusisupa ir drauge su
jaunuoju eina sveikintis su anyta. (...)
Pasisveikinus su anyta, išeina šešuras, ant lėkštės dviem stiklinėm neši
nas. Jaunasis ir jaunoji su juo sveikinasi. Jis bučiuoja juodu į galvą. Pa
skui jaunasis ir jaunoji paima nuo lėkštės rankon stiklines ir išgeria. Ant
lėkštės vyriausioji jaunosios draugužėlė padeda "plonos drobės stomenėlį ir margąjį abrūsėlį". Šešuras dėkoja jaunamartei.
Po šių apeigų eina su jaunaisiais sveikintis broliai ir seseiys, jei jų jau
nasis turi, giminės, artimi kaimynai ir jų vaikai. Kiekvieną jų jaunoji apdo
vanoja: moteris - rankšluosčiais, vyrus - plačiomis juostomis, jaunas mer
gaites - skarelėmis, kaspinėliais, o berniokus - siauresnėmis ir papraste
snėmis apjuosia juostelėmis.
Pasisveikinimams pasibaigus, pulkai sėdasi už stalo. Prasideda sutik
tuvių vaišės.
Vaišėms besibaigiant, maršalkinė svoka nuima jai nuo galvos vainiką
ir vėlioną ir pariša pasmakrėn šilkinę skarelę. Tai atlikusi, kreipiasi į jau
nąjį, prašydama išpirkti jaunosios "šarvelį" (kraitį), kadangi jaunoji neteks

"dovanėlėms plonų drobių, margų abrūsėlių, neteks šilko skarelių pasismakriuoti, kad berneliui patiktų".
Jaunieji siunčia svočią su dovanomis pas mergaites (tai saldainiai, rie
stainiai, saldūs pyragaičiai).
Kai mergos baigia vaišintis, vyriausias jaunojo brolis veda jaunamartę
šokti. Jaunamartė apdovanoja jį juosta, o muzikantus rankšluosčiais.
Po šio šokio šoka ir kiti, bet pirmąja pora išeina jaunasis su jaunąja.
Jaunimas linksminasi.
Po keltuvių maršo jaunamartė, svočios lydima, eina persirengti. Svo
čia, įėjus su jaunamarte pirkion, apriša samtį rankšluosčiu ("abrūsu") - tai
dovana virėjai. Paskui sėdasi pusryčiauti. (...)
Šokius pradeda šešuras, kelis kartus apsisukęs su jaunamarte. Po
to jaunamartė šoka su vyriausiuoju jaunojo broliuku.
Anyta kviečia savo "mielus svetelius ir svetimos šalelės pakeleivius"
"pasistiprinti" gardžiais gaminėliais.
Už stalo susėda, kaip ir pas jaunąją sėdėjo, ta pat tvarka. Pietų prad
žioje kvieslys kreipiasi su tais pačiais žodžiais teikti dovanas jaunajam. D o
vanoja iš pradžių tėvas ir motina, kuriem sūnus dėkoja, rankas bučiuoda
mas. Paskui dovanas asmeniškai teikia jaunoji ir skubiai pasišalina, kad
jaunasis nesuskubtų, jai dėkodamas, pabučiuoti.
Toliau dovanos teikiam os ta pat tvarka, kaip ir pas jaunąją.
Mergos ima dainuoti, pajuokdamos jaunąjį ir jaunąją.
A š paėmiau žmoną aukštą nenuplaudė man nei šaukštų.
Vai, gaila man, kad aš, jaunasai, vedžiau.
A š paėmiau žmoną juodą nenuplaudė man nei puodo.
Vai, gaila man ir 1.1. (...)
Dainininkės dainuoja, pašiepdamos namų šeimininkus - jaunojo tėvą
ir motiną:
Vis tylėjom, vis tylėjom, dabar netylėsim,
trumpas mūsą sėdimėlis - tai dabar kalbėsim.
Mes pažįstam gaspadorių, kuris svečius myli,
susiprašęs giminėles, pats už pečiaus tyli. (...)
Norėdama daininikes nutildyti, šeimininkė jas vaišina.
Seniau jaunoji, anksčiau atsikėlusi, savo svočios lydima, ateidavo pir
kion. Anyta įduodavo dubenį su žarijomis ir samtį - ir gaudavo iš marčios
dovanų drobės stomenį. Jaunamartė, svočios padedama, kurdavo krosnį.
Užkūrusi krosnį, jaunamartė sėsdavo už stalo, o šešuras kviesdavo vi
sus savo šeimynos narius, kurie priėję sveikinosi su jaunamarte ir gauda
vo išjos dovanų. "Sveikiname naują mūsų šeimininkę ir linkime, kad tavo
rankose ugnis neužgęstų, ant stalo duonos netrūktų",- sakydavo jie.
Po šių sveikinimų šešuras ant lėkštės paduodavo druskos ir įvairių ja 
vų grūdų, kalbėdamas: "Priimk, jauna, nelauktai netikėtai man Dievo duo
ta dukrele, šią druską ir duonelę ir žiūrėk, kad jų iš savo rankų neišleistai,
mus senus ir mažus skaniai valgydytai! Kad tau šeimininkaujant netrūktų
mūsų nameliams nei druskelės, nei duonelės, nei skanių valgymėlių, nei
saldžių gėrimėlių".
Jaunamartė bučiuodavo šešurą rankon, o šešuras ją galvon ir gauda
vo iš jos dovanų juostą.
Po šių apeigų svočia apsupdavo ją kailiniais, ir jaunamartė, lydima
šešuro ir savo svočios, druska ir grūdais ant lėkštės nešina, ėjo tvartuosna
ir ten apiberdavo druska ir grūdais gyvulius.
Tuo metu susirenka vestuvininkai.
Pargrįžtančią, ūkį apėjusią jaunamartę, sutinka muzikantai, kurie grie
žia jai "laba dieną" ir gauna dovanų - irgi juostų. Jaunamartė, pirkion įė
jusi, vėl sėdasi už stalo, ir dabar ją sveikina josios pulkas, pasidžiaugda
mas, kad ji tapo "šių namų gaspadinė". Vyriausias josios brolis išveda ją
šokti. Ir vėl linksminasi.
Jaunosios pulkui išvažiavus, ateina sveikinti jaunosios pakviestieji vestuvėsna svečiai - giminės ir artimesni kaimynai. Kaipo savo pasveikinimo
ženklą jie stato ant stalo prieš jaunąją "karvojus", gražiai gėlėmis ir spal
votais kaspinėliais padabintus.
Pas jaunosios tėvus jaunimas po pietų irgi ima rinktis palydų laukti.
Sueina kviestieji kaimynai ir giminės, kiekvienas atsinešdamas "karvojų".
Jaunimas dainose nedalyvauja. Jis tik naudojasi proga pašokti.
Pokylis tęsiasi iki vėlyvo vakaro.*
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AR TAPS VILNIUS EKOPOLIU?
Vilniaus ekotechnikos firmos "Vekta" bei centrinio kultūros ir poilsio parko darbuotojų iniciatyva atnaujinta ir toliau plėtojama dešim
tmečius užsitęsusi diskusija apie tai, koks turėtų būti miesto parkas, kaip išsaugoti ateities kartoms turimus miškelius, pagelbėti protėvių
pasodintiems, o mūsų laikais spėriai naikinamiems parkams, kaip tą turtą racionaliau naudoti žmonių poilsiui. Pateikiame į diskusiją apie
Vilniaus parkus Įsijungusių įvairių profesijų specialistų mintis, tikėdamiesi, kad jomis kūrybiškai pasinaudos ne tik sostinės, bet ir kitų Re
spublikos miestų šeimininkai, tvarkydami vis intensyvėjančio gyvenimo darkomą ekosistemą.
Klausimai specialistams buvo pateikiami per diskusijas.

V.DINEIKA, dizaineris: Būtų gerai, kad
kiekvienas parkas būtų specifiškas, turėtų sa
vo paskirtį.

kur reikia, nes manoma, kad tuomet mažiau
siai teršiama aplinka. Paskaičiuota, kad na
mai turi būti nutolę nuo magistralių per 300

Dė! Vingio parko architektūros ir atrakcio
nų. Manyčiau, kad bent šiek tiek ištaisytume
esamą padėtį, reikėtų apželdinti Vingio par
ko estradą, prie kiekvieno įėjimo į parką pa
statyti prekybinius paviljonus, kad žmogus,
eidamas į parką, galėtų susitvarkyti visus sa
vo buitinius reikalus. Atrakcionų miestelis pa
statytas ne vietoje (kapinėse!). Atrakcionų
kompleksus reikia statyti dykvietėse, kaip vi
same pasaulyje. Taigi per kelerius metus rei
kėtų iškeldinti atrakcionus, o buvusiose kapi
naitėse įrengti ramybės vietą.

metrų.

R.DEVINDUO NIS, architektas: Vii
niaus miestas galėtų turėti kelis parkus. Vin
gis su Karoliniškių landšaftiniu draustiniu su
daro vieną kompleksą, kurį jungia Žvėryno
tiltas. O pastačius dar vieną tiltą prie Parodų
komplekso, miesto centro viduryje liktų nelie
sta gamtos zona. Šeškinėje galėtų būti įren
gtas Ozo parkas (šis geologinis darinys jau
seniai įtrauktas į Europos paminklų sąrašą).
Prie Kuro aparatūros gamyklos prieš gerą
dešimtmetį projektuotas pramogų parkas.
Realizavus šiuos sumanymus, centrinėje
miesto zonoje susidarytų parkų sistema, kuri
atliktų didelį ekologinį vaidmenį. Gaila, kad
nepavyko išsaugoti Saltoniškių slėnyje esan
čių ežerėlių. Visus parkus, senamiestį ir nau
juosius rajonus turėtų jungti dviračių takai.
Klausimas: Kaip "konstruojamas" Vil
nius? Kokiais principais ir kokiais meto
dais?

R.D.: Miestas pereina į naują sistemą, į
aglomeraciją. Centrinėje dalyje gyvens apie
0,5 mln. žmonių, o toliau - miestai - palydovai
(Lentvario zona, Sudervės miestas, Naujo
sios Vilnios zona). Dėl transporto priimta nuo
stata, kad jis važiuoja trumpiausiu keliu visur,

krai nepadarytų žalos Vingio parko želdi
niams. Vaikų miestelis- palydovas galėtų bū
ti skirtas ne tik Vilniaus, bet ir visos Respubli
kos poreikiams tenkinti.

E.GUČAS, architektas: Iš dabartinių
Vilniaus parkų šiuo vardu vadinčiau tik Vin
gio parką ir iš dalies Sereikiškių sodą. Visi ki
ti tik paskelbti parkais. Mano nuomone, Vil
niaus pilių zonai reikėtų suteikti nacionalinio
parko statusą; nuo Gedimino aikštės (su Ka
Klausimas: Jeigu yra miesto aglomeratedra ir Žemutinės pilies rūmais) iki pat Olan
cija, tai kodėl negalima sukurti parkų aglodų gatvės turėtų būti įkurtas Vilniaus pilių na
meracijos?
cionalinis parkas. Čia atsirastų vietos ir poil
R.
D.: Taip. Kiekvienas parkas privalo tu
siui, ir sportui, ir etnografinei gyvenvietei, ku
rėti savo specifiką, ir visi parkai turėtų būti su
ri
galėtų
būti
įrengta,
remiantis
jungti nepavojingais pėsčiųjų ir dviračių ta
archeologiniais radiniais.
kais su specialia įranga (suoleliai, stovai dvi
Vingio parkas dabar jau pačiame miesto
račiams ir kt.).
centre, todėl jį, visų pirma, reikėtų aptverti tvo
S.
PAULIKAITĖ, V ilniaus raj. vyr. lan
dšafto architektė: Kol kas Vilnius neturi ge ra, arba pylimu su želdiniais atskirti nuo ma
gistralės. Lankytojų srautas ir lankymo laikas
ro, poilsiui skirto parko. Neatitinka reikalavi
mų ir mūsų skverai. O gerą poilsio ir atrakci turėtų būti reguliuojami. Manyčiau, pirmiau
jų parką, matyt, reikia kurti kaip vaikų mieste sia reikėtų aptverti regeneracijai skirtų želdi
nių te rito rijas. Prekybos punktai būtini, tačiau
lį, disneilendą. Vingio parką taip įrengti ne
jie
turėtų būti gerai sutvarkyti. Šiame parke
realu, todėl čia reikėtų pasitenkinti nedidelė
būtų galima įrengti net paplūdimį, atvirą ba
mis mobilios technikos salelėmis: dviračiais,
seiną. Beje, Vakaruose dviračiais važinėja
velomobiliais, sūpuoklėmis ir pan., kad neužma visuose parkuose, kur yra pėsčiųjų takai.
gožtume žaliųjų parko plotų. O ateityje vietos
Prie įėjimų į parką turėtų būti nuomos punktai
lietuviškajam disneilendui reikėtų ieškoti Vil
Klausimas: Ar tai nereiškia, kad Vilnius negyvenamas?..
R.D.:Taip. Dabartiniame Vilniuje sanita
rinės užterštumo normos kai kur viršijamos 510 kartų.

niaus priemiesčiuose, 15-20 km nuo miesto.
Klausimas: Taigi kalbama apie atrakcio
nų miestą-palydovą?
S.P.: Taip. Tačiau ir Vingio parkui būtina
tam tikra infrastruktūra, mobilūs, nedideli
atrakcionai. Būtina atgaivinti čia pat esantį
Botanikos sodą, labiau naudotis stadionu,
trumpai tariant, sukurti ekologišką rekreaci
jos kompleksą įvairaus amžiaus žmonėms.
Dėl parko išvalymo nuo brūzgynų turėtų nu
spręsti dendrologai. Apie visus šiuos ir kitus

ir informaciniai ženklai.

K .LABANAUSKAS, parkotyrininkas:
Tvarkant parkus, būtina diferenciacija. Visi
parkai turi būti ekologiški, artinti žmogų prie
gamtos. Tačiau prie didelių miesto magistra
lių galėtų būti kuriami urbanistinio tipo par
kai, o nuošalesnėse vietose arba iš istoriškai
susiklosčiusių parkų turėtų būti kuriami me
morialiniai, reminescenciniai parkai muzie
jai.

projektus reikėtų informuoti plačiąją visuo

Klausimas: Ar nepavirto mūsų Vingio
parkas "biologiniu šiukšlynu"?

menę, kad ji ne tik juos pakoreguotų, bet ir
materialiai paremtų. Velomobiliai ir arkliai ti

augmenijos rūšių kaita: miesto įtakai neat

K.L.: Be abejonės, Vingio parke vyksta

sparios pušys nyksta, plinta lengviausiai prie

mis linijomis: tiesios gatvės, namai-dėžutės ir

miesto sąlygų prisitaikančios lapuočių rūšys.
Parkas laukėja. Vingio parkui sutvarkyti būti

kt, Bent parke neturėtume jausti griežtumo.
Griežtam miestui reikia laukinės gamtos, ku
rią būtina dirbtinai pastiprinti, kad atlaikytų
neigiamus civilizacijos veiksnius. Parkas tu
rėtų būti suskirstytas į rezervatus, kad gamta

nas projektas, nuolatinė atliktų darbų analizė.
Pagerinus miestiečių susiekimą su Vingio
parku, jis galėtų prilygti Bulonės miškui Pary
žiuje, ir jo funkcijos išsiplėstų. Ateityje į šią zo
ną reikėtų įjungti ir Neries pakrantes, Neris
galėtų tapti savotiška miesto parkų ašimi.
Vengiant

didelės

koncentracijos,

pakaitomis po dešimtmetį galėtų pailsėti.

V .D O V Y D Ė N A S, VISI docentas, kon
struktorius: Lietuviui miškas, gojus nuo se

parko

no ne tik geriausia poilsio vieta, bet ir švento

struktūras reikia išdėstyti tolygiai. Parkas pri

vė. Todėl sodybos, šventoriai, vienuolynai vi

valo turėti kelis ekologinius lygmenis: buferi
nę zoną iš teršimui atspariausių ir orą regene

sada skendėdavo medžiuose, o dvarai - par
kuose. 16-19 a. Vilniuje buvo puikiai, pagal to

ruojančių augalų; natūralią atrankos zoną,

meto dvarų, vienuolynų ir sodybų architektū

kurioje vyktų biologinė kaita; turėtų būti ir

ros reikalavimus, tvarkomų parkų. Rusijoje iki

pušaičių regeneracijos zona. Periferinė zona
taip pat apsaugotų parką nuo perkrovimo

šiųdienų dauguma parkų išliko, kadangi irto-

(automobilių parkingas, infrastruktūros ele
mentai: prekybos kioskai, bilietų kasos, nuo
mos punktai, žaidimų automatai, kavinukės),
o regeneracijos zonaturėtų būti sveikatos, ra
mybės ir poilsio centras. Atrakcionų parką
reikėtų kurti ten, kur gamta jau yra pažeista
(tai tik padėtų jai atsigauti), nereiktų stengtis
pritaikyti tokiai rekreacijai kokį nors gamtos
reliktą.
Užsienyje parkai labai įvairūs: nuo muzie
jinio tipo, kur išlaikoma tam tikra epochos

liau buvo rūpestingai tvarkomi, o Vilniuje (ne
be užkariautojų pagalbos) reprezentaciniai
parkai buvo sunaikinti arba sunyko besikei
čiant jųšeimininkams. Vienas svarbiausių už
davinių dabar yra parkų, kaip istorinių pamin
klų, rekonstrukcija pagal išlikusius gausius
piešinius, litografijas arba, blogiausiu atveju,
tiesiog pagal to meto lietuviškų parkų stilių.
Būtina rekonstruoti Jundzilų botanikos sodą,
parkus Verkiuose ir kitose Vilniaus apylinkė
se, atstatyti Verkių Žiemos sodą kaip vienin

tų užsiimti įdomiomis, patraukliomis kūno kul
tūros rūšimis. Pavyzdžiui, rytinė mankšta su
U-ŠU instruktoriumi. Dienos metu - įvairiausi
biotransporto ekipažai, jodinėjimas, turistinių
kliūčių nugalėjimas (sakysim, lynu per upę ar
daubą), alpinistinis laipiojimas į dirbtinę uolą,
žiemą - slalomo mokymas, juvenologinės
mokyklos. Atrakcionų miesteliai, stadionai tu
ri būti statomi ne parkuose. Lankytojų srautai
reglamentuotini. Netgi vaikų žaidimų aikšte
lės turėtų būti parko prieigose.
Kiekviename parke turi būti tykaus, pasy
vaus poilsio zona (kaip Vingio parke prie Ne
ries), kurioje draudžiami bet kokie masiniai
renginiai, triukšmas, netgi garsūs pokalbiai,
rūkymas.
Labai svarbi nauja parkų funkcija - ekolo
ginis auklėjimas, ekologinio mąstymo skati
nimas.
Kiekviena epocha turėjo savo "Saulės
miestą", miestą-idealą. Mūsų laikais toks mie
stas yra Ekopolis. Parkai - Ekopolio salelės.
Kai gatvės taps švariomis alėjomis, parkai tu
rės tapti neliestos gamtos kampeliais.
Ši svajonė įgyvendinama. Įsivaizduokime
pasivaikščiojimus gėrintis gamta - natūralia ir
sutvarkyta. Atkurtame Botanikos sode galimi
ir tradiciniai miestiško gyvenimo ritualai - va
kariniai paradiniai pasivaikščiojimai. Čia ne
tikslingos kavinės. Nejaugi žmogus turi visą

nuotaika, iki funkcionalių parkų su servisu,

telį to meto šiltnamio architektūros paminklą.
Vilniaus apylinkės - unikalus gamtos pa

atrakcionų kompleksais, viešbučiais ir kt. Ta

minklas, kurio nevalia darkyti. Pagarba istori

čiau statiniams parenkamos specialios aik

niams ir gamtos paminklams turėtų būti ne

laiką žiaumoti?
Jaunimas gal pasirinks triukšmingesnę

štelės,nišos, kad jie negadintų vaizdo. Projek
tuoti reikia lanksčiai, o pas mus lig šiol vyra

ginčijamas Vilniaus parkų tvarkymo princi
pas. Tai ne madinga dogma, o pagarba mū

vietą, sakysim, centrinį miesto prospektą su
kavinėmis ir pan., kurių čia, žinoma, reikėtų

vo utopinis projektavimas - labai tikslus ir ga

sų praeičiai, kurią taip stropiai iki šiol naikino

lutinis projektas (visiems laikams?). Reikia

ir carizmas, ir stalinizmas. Prisiminkime, į ką

ieškoti kompromiso. Mes negalime gyventi
vien tik muziejinėje aplinkoje... Be to, parkų

buvo paverstas Jundzilų botanikos sodas - į

daugiau.
Miesto parkuose netikslingi jokie nauji ka
pitaliniai statiniai. Žiemos sodai, saunosdušai ir kt. turi būti statomi parkų prieigose.

priežiūrai reikia specialios, mobilios, portaty

proletkulto stiliaus "kultūros ir poilsio" parką
su šokių veranda, kino sale, kavine, šašlyki

vinės ir ekologiškos technikos (ekotechni-

ne. Darome klaidų ir mes patys - Neries kran

kos). Mes jos neturime, todėl naudojamės

tinę "sutvarkius", romantiška upė paversta

gremėzdiškais ekskavatoriais ir kitais nioko

kažkokiu kanalu.

jančiais gamtą mechanizmais.

A .B U D R IU N A S, Kauno botanikos so
do direktorius: Parkai buvo kuriami tam ti

Vilniuje daug gerų salių kultūros rengi
niams. Tam labiau, negu miškas, tinka ir se
namiesčio aikštės. Nelabai palankus rengi

krose epochose. Landšaftas, kaip ir architek

niams po atviru dangumi ir mūsų klimatas. To

tūra, gali būti įvairių stilių: klasicizmo, baroko,

dėl, išskyrus Kalnų parką, reguliarūs masiniai

renesanso. Dabar vyrauja buitinis menas.

kultūros renginiai neturėtų būti rengiami par

Drįsčiau tvirtinti, kad jokios parkų koncepci

kuose. Siūlyčiau keisti ir pavadinimą - ne kul

jos mes neturime. Tai įrodo ir toks faktas: pro

tūros ir poilsio parkai, o tiesiog Vilniaus par

jektų rengiama daug, tačiau niekas jų nesi

kai.

ruošia realizuoti.

Svarbiausia parkųfunkcijayra rekreacija,
trumpalaikis poilsis. Svarbu, kad juose galė
tų aktyviai (vadinasi, per trumpą laiką!) pail
sėti, atsigauti kuo didesnis miestiečių skai
čius. Todėl parkuose reikia įrengti bėgimo ir
dviračiųtrasas, pasirūpinti, kad žmonės galė

Manyčiau, parkas turėtų būti labai tvarkin
gas, su tvirta žolės danga, gazonais, kad žmo
nėms net nekiltų noras jo teršti, niokoti. Toks
pusiau gamtinis parkas labai tiktų šiuolaiki
niam miestui. Mes jau persisotinome griežto

A .NO M EIKA, sistem otechnikas: Taigi
nuomonės įvairios, problemų daug. Jas turi
spręsti ne tik specialistai, bet ir gyventojai.
Kam galėtume patikėti Vilniaus ateitį? Gal
pagal generalinį miesto vystymosi planą su
kursime "Saulės miestą"? Vargu. Iki šiol šis
planas tebuvo paprastas žemėlapis, nuoiat
taisomas ieškant patogesnių vietų "neplani
niams objektams" (pvz., "liaudies tarnų" ga
ražams). Pavyzdžiui, Niujorkas turi net septy
nis alternatyvius miesto plėtotės pianus. Al
ternatyvus planavimas leidžia išvengti dau
gelio "tragiškų atsitiktinumų". Miestas, kaip
sistema, negali regresuoti. Jį kurti reikia n e
m ū s ų v a i k a m s , o sau, tačiau taip, kad
ateinančios kartos galėtų toiiau kurti "savo
miestą", kad jiems nereikėtų spręsti mūsų pa
liktų problemų.

Parengė ALGIRDAS NOMEIKA
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ZARASŲ KRAŠTAS
Apie Lietuvos kultūros fondo Zarasų tarybos rūpesčius
ir veikią pasakoja jos pirmininkas, Respublikoje žinomas
kraštotyrininkas, kelių knygų apie Zarasų kraštą autorius,
hidrotechninės statybos inžinierius, kelis dešimtmečius
vadovaujantis rajono elektros tinklui, ALGIMANTAS ŽILĖ
NAS.
Zarasų krašte nuo seniausių laikų gyveno sėlių gentys.
Apie čia gyvenusių žmonių buitį, kultūrą mes sprendžiame
iš gausių piliakalnių, mitologinių akmenų, pilkapių, juose
randamų varinių, geležinių ginklų ir papuošalų, lobių, kurie
Aukštaitiją pasiekė iš Romos, Samanidų imperijų. Mes ža 
vimės raižytine, brūkšniuotąja keramika, kurios šukės dar
ir dabar aptinkamos senųjų gyvenviečių kultūriniuose
sluoksniuose. Zarasų kraštas, kaip ir visa Lietuva, praėjo
lenkmečių, carų, kaizerinio, rudojo ir raudonojo terorų golgotas. Iš tolimų laikų mus pasiekė senosios lietuvių archi
tektūros šedevras - Stelmužės bažnytėlė ir varpinė, daug
kuklių ir puošnių smulkiosios architektūros kūrinių. Vienų varginga karšinčiaus dalia, kitus nugriovė "kovotojai" prieš
religiją. Visatai jaudina netik kultūros darbuotojus, bet ir vi
suomenę. Kai kuriuos mūsų krašto kultūros palikimo išlai
kymo, restauracijos ar atstatymo klausimus mėgina spręsti
Lietuvos kultūros fondo Zarasų rajono taryba. Ji vienija kul
tūros, pramonės, žemės ūkio, švietimo, tautodailės, krašto
tyros, finansų darbuotojus, liaudies meistrus, dvasininkus.
Savo veiklą pradėjome nuo svarbiausio ir liūdniausio kra
što kultūros paminklo - Stelmužės bažnyčios ir varpinės re
stauravimo. Šis prieš 350 metų vien kirviu ir kalvio darbo vi
nimis statytas unikalus liaudies architektūros paminklas pa
skutinįsyk buvo tvarkytas daugiau kaip prieš 35 metus. Per
lentelių stogą sruvo lietaus vanduo, varvėjo ant altoriaus ir
sakyklos, ardė jų medines detales, supuvo bažnyčios len
tų apmušalai, apipuvo medinės pagrindinio fasado kolo
nos, o zakristija rengėsi griūti. Ne geriau atrodė ir varpinė.
Prieš šešetą metų Kultūros ministerijos Paminklų restaura
vimo institutas parengė projektą, tačiau jis taip ir liko neįgy
vendintas. 1989 m. Kultūros fondo rajono tarybos iniciatyva
šis projektas buvo atnaujintas ir pradėtas įgyvendinti. Ran
govas - Zarasų darbų vykdytojo baras. Prasidėjo kryžiaus
keliai, reikėjo gauti medžiagų, ypač daug medienos. įsi
prašėme j Dusetų girininkiją ir, gerų žmonių padedami, su
gebėjome įsigyti taip reikalingų 30 tūkstančių drebulinių
lentelių. Nors darbai užsitęsė, šiandien šios bažnyčios ir
varpinės išorę tvarkyti baigiame. Dabar šiuos kultūros pa
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minklus sunku beatpažinti. Pakito ir jų vidus- įvesta elektra,
šviečia puošnūs ąžuoliniai šviestuvai, kuriuos pagal Pa
minklų restauravimo instituto brėžinius pagamino liaudies
meistras iš Antalieptės P.Savickas. Įvestas apšvietimas ir
pagaminti nauji laiptai į bažnyčios rūsj, kuriame ilsisi Stel
mužės dvarponių Folkersambų ir Valujevų palaikai. Baigia
mi gaminti bažnyčios vitražai, kuriuos kuria uteniškis daili
ninkas A.Surgailis. Tuo darbai dar nesibaigia. Būtina nors
iš dalies restauruoti altoriaus ir šaky klos medinės puošybos
elementus, išsiaiškinti liaudies meno kūrinio - medinio "Pa
skutinės vakarienės" bareljefo, išvežto nežinoma kryptimi,
likimą ir jj grąžinti j Stelmužę. Žmogaus rankų prašosi gra
žiausias rajone Stelmužės parkas. Jam e išlikę buvusio
dvaro ūkiniai pastatai baigia sunykti. Sunku nesistebėti
Stelmužės tarybinio ūkio vadovų abejingumu turimoms ar
chitektūros vertybėms. Jeigu ūkis nenori, nemoka ar nesu
geba šių pastatų sutvarkyti, galėtų juos perleisti sugeban
tiems, kurie čia įsirengtų poilsio, buities, viešojo maitinimo
įstaigas. Esant tokiam Stelmužės lankytojų srautui, joms
pasisekimas garantuotas.
Kaip minėjau, mūsų krašte stovėjo ir dar tebestovi puo
šnūs smulkiosios architektūros paminklai. Labai gražus Sa
lako apylinkės Vyželių kaimo koplytstulpis ir garsusis Ežerėnų kolūkio Asavitų kryžius, savo laiku kaip Lietuvos Re
spublikos eksponatas pabuvojęs pasaulinėje Paryžiaus
parodoje, išgirtas Kauno Vytauto Didžiojo universiteto pro
fesoriaus, o vėliau ir rektoriaus Stasio Šalkauskio prisimini
muose. Jau paruošėme medžiagą, suradome liaudies mei
strus ir manome dar šįmet juos atstatyti. Planuojame atsta
tyti ir pokario aktyvistų du kartus pjautą kryžių ties Stelmu
žės ąžuolu.
Kultūros fondo Zarasų rajono tarybos dėmesio centre ne tik buvusių kultūros paminklų išsaugojimas. Zarasų mu
ziejuje esame surengę kelias dailės kūrinių parodas. Pir
mojoje eksponavome dailės kūrinius iš zarasiečių asmeni
nių kolekcijų. Antrojoje žiūrovų dėmesiui buvo pateikta
šešiolikos Zarasų krašte gyvenančių ir kuriančių autorių
darbai. Jau įvyko kelios personalinės zarasiečių tapybos
mėgėjų parodos, kurių lankytojai paliko šiltus įrašus atsilie
pimų knygose. Ypač vertinami LSteponavičiaus, A.Stausko, R.Pučeko ir kitų darbai.
Mus labai remia mokytojos J.Bukelskienės vadovauja
mas Salako etnografinis ansamblis, kuriame yra ir mokinu
kų, ir aštuoniasdešimtmečių salakonų. Jie dažnai koncer

tuoja kaimyninėse apylinkėse, rajone, dalyvavo "Baltikos"
festivalyje, jų iniciatyva Salake įvyko Aukštaitijos etnografi
nių kolektyvų šventė "Dainuok, sesula". Antroji rėmimo gru
pė, pasivadinusi "Zarasiečiai", vienija dailės mėgėjus - ta
pytojus, akvarelistus, grafikus, fotografus, molio, metalo,
medžio, tekstilės dirbinių kūrėjus ir kt. Grupėje - 25 žmonės.
Viename iš fondui priklausančių kambarių įrengėme pasto
vią parodą-pardavimą.
Mūsų rajono garbė ir skausmas yra Stelmužės ąžuolas.
Gilė, išauginusi šį galiūną, nukrito į Stelmužės žem ę dar ta
da, kai lietuviai žiede primityvius molinius indus, kalė gele
žį iš vietinių medžiagų, o iki Lietuvos valstybės susikūrimo
buvo arti tūkstantmečio. Dabar šio tuščiavidurio senolio
šaknys ir liemens gumbai numindžioti, nuzulinti, žievė aplu
pinėta. Vilniaus universiteto profesoriaus, mūsų žemiečio
Petro Biuzmano iniciatyva ir iš dalies jo asmeninėmis lėšo
mis, ąžuolas praeitų metų rudenį aptvertas. Siekdami su
kaupti nors kiek pinigų šio ir kitų paminklų išsaugojimui,
išleidome ir pradėjome platinti padėkos raštus, kuriems
piešinį veltui sukūrė dailininkas Arvydas Každailis.
Rajono taryba rūpinasi ir žymių mūsų krašto žmonių at
minimo įamžinimu. Nepriklausomos Lietuvos laikais zara
siečiai savo aukomis buvo pradėję statyti paminklą įžy
miam mūsų krašto gydytojui, mokslininkui antropologui,
kultūros veikėjui Domininkui Bukantui. Paminklą sukūrė
skulptorius Vincas Grybas. Jau buvo pastatytas pjedesta
las, sutvarkyta aplinka, tačiau pačios skulptūros atliejimą
sutrukdė karas. Po karo ant šio pjedestalo pastovėjo beto
ninis Stalinas, vėliau memorialinė lenta revoliucionieriams,
galiausiai jį nugriovė. Dabar zarasiečiai pilni ryžto pastatyti
įžymiajam žemiečiui naują paminklą. Jo projekto autorius skulptorius Juozas Genevičius. Renkamos aukos, išleistas
padėkos raštas. Lėšos kaupiamos mūsų fondo sąskaitoje,
joje - ir dusetiškių pinigai, skirti Nepriklausomybės pamin
klo Dusetose atstatymui. D.Bukanto paminklas bus toje pat
vietoje, kurturėjo stovėti jo pirmtakas. Greta D.Bukanto (bu
vusi Lenino) gatvė, kurioje gydytojas gyveno ir mirė, kur
stovi jo iniciatyva įkurtos gimnazijos, kultūros namų pasta
tai. Beje, kas atvyksite į Zarasus, pasitikrinkite senus adre
sus - viso miesto centro senosios gatvės turi 1938 metais
buvusius pavadinimus.
Pagerbdami žymios mūsų krašto kultūros darbuotojos,
mokytojos kraštotyrininkės Zofijos Vilytės atminimą, jos
mirties pirmųjų metinių dieną Dusetose prie namo, kuriame
ji gyveno ir mirė, įrengėme ąžuolinę memorialinę lentą. Sta
gnacijos laikų garbės lentos vietoje miesto centre pastatė
me stendą su rajono kultūros paminklų nuotraukomis.
Autorinį bažnytinės muzikos kūrinių koncertą Dusetų
bažnyčioje praeitais metais surengė mūsų kultūros fondo
rajono tarybos narys kunigas Gediminas Šukys. Koncerte
dalyvavo Šiaulių "Polifonijos" choras, Vilniaus kvartetas,
solistėGiedrė Kaukaitė, vargonininkas Bernardas Vasiliau
skas ir kiti.

Nors nesu profesionalus kultūros darbuotojas, tačiau
nuolat domiuosi rajono ir Respublikos kultūriniais rengi
niais, juos organizuojančiais žmonėmis. "Zarasų krašte"
(1989, Nr. 139) buvo išspausdintas mūsų kultūros skyriaus
vedėjos R.Vitaitės straipsnis "Paskutinis moralas", kuris
man pasirodė toks šiuolaikiškas, kad, autorei sutikus, jį čia
pacituosiu:
"Kultūros darbininkai dar nemąsto. O jei nemąsto, tai ir
nedirba.
Pajausti šio laiko pulsą-sunku. Ko šiandien reikia mūsų
žmonėms? Mitingų laikai pasibaigė. įvairūs susitikimai lyg
ir prarado savo galią. Idėjos pradėjo kartotis. įsigalėjo ma
terialinis deficitas. Bet aš pastebėjau, kaip įsigalėjo dar d i
desnis, dar baisesnis deficitas - moralinis ir dvasinis. Jis už
valdė mus pačius, užvaldė visuomenę, jaunimą. Jį reikia
gydyti. Pirmiausia, reikia būti humanistais. Tai mūsų dvasi
nis būvis, gyvenimo nuostata, bendravimo su žmonėmis ir
aplinka pamatas. Antra, būti reikalingiems. Kiek turėsime
mėgėjų meninei veiklai, kiek žmonių norės pas mus pailsė
ti, pamąstyti? Koks bus kultūros namų, seklyčių, sodybų,
pramogų centrų, bibliotekųirkitųįstaigųtinklas? Kaip išsau
gosime mažų, nykstančių gyvenviečių moralinę ir dorovinę
pusiausvyrą ir nepriklausomybę, gamtos, architektūros
unikalumą, etnines bendrijų gyvensenos ypatybes?
Reikia būti savarankiškiems. Reikia viso rajono kultūros
darbininkų proto ir patirties, kad ateities kultūros modelis
negimtų kabinetuose ir nebūtų pavadintas kokio nors kultū
ros veikėjo vardu. Ministerija žadėjo daugiau nesufleruoti,
kaip ir ką konkrečiu atveju daryti, kokius atlyginimus mokė
ti. Tautos protai sukurs tautinės kultūros koncepciją, kurią
turėsime įgyvendinti mes, kad nebūtume ten, kur ėjome, ir
ištaisytume padarytas klaidas...
...Galvokime, kitaip nebūsime savarankiški ir reikalingi.
Būkime humanistai, kitaip nebūsime verti tautos kultūros.
Antraip - kam sėdėti ant nudžiūvusios kultūros šakos?"
Tai rajono kultūros programos metmenys, kuriuos kiek
vienam savo srityje reikia sukonkretinti ir nuosekliai vykdy
ti. Tačiau kai pagalvoji, kad mūsų kaimo (o ir miesto) kultū
ros darbuotojai uždirba mažiau nei valytojos, kai jiems rei
kia bėgioti iš vieno kolektyvo į kitą, mėginant sudurstyti
išklebusį jų šeimos finansinį balansą, kai žinai, kad j ų r<;
kas neglosto, o norinčių prieš plauką pabraukti daug, k v .
abejonės: ar ilgam užteks jų entuziazmo ir patriotinių jc
smų?..
Skaitant tremtinių knygą"LeiskitįTėvynę", stingsta kreti
jas dėl tautiečių patirto siaubo, o kartu kažkoks džiugus
graudulys gniaužia gerklę. Lenos žiotyse greta krūvos arti
mųjų iavonų sukiužusioje žeminėje rusiška balaika čirpino
iietuviukas, lietuvio mokytojo pamokytas, kad tik neužgęsta
lietuvybės dvasia. Nereikėjotadatenpinigų-tenkino spran
gios duonos kąsnis... Kai visatai prisimeni, galima tikėtis i:
šiandieninėje Lietuvoje darbo iš idėjos.
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MUZIEJUS PRASIDĖJO
NUO KELIO RODYKLĖS
1988 metų vasarą ruošėmės pažymėti "Lituanikos" skrydžio
55-ąsias metines. Buvo atnaujinta pastovi ekspozicija, papildy
ta Vytogaloje Girėno klėtelėje esanti paroda, tačiau norėjosi
kažko nekasdienio, netradiciško. Keli muziejininkai išsiruošė į
MislibužąLenkijoje. Paradoksas, bet, minintskrydžio per Atlan
tą 50-metį 1983 m., {Soldino mišką susirinko lietuvių bendruo
menių atstovai iš viso pasaulio, išskyrus... Lietuvą. Taigi, vos

jaus išleistą bukletą, atviruką bei menišką voką. Palaipsniui at
sirado 9 albumai laikraščių ir foto nuotraukų, kuriuos kaupia ir
toliau. Čia ne tik mūsų laikų straipsniai, o beveik visa, kas rašy
ta Lietuvos ir kitų kraštų spaudoje nuo 1933 metų triumfo ir tra

prasiskleidus "geležinei uždangai", skubėjome apsilankyti
kiekvienam lietuviui brangioje vietoje.

likvijos: "Lituanikos" oranžinio brezento skiautė, 1934 m. JAV

Kauno visuomenę ir Lietuvos aviacijos istorijos gerbėjus

me iš lakūnų žuvimo vietos. Ir paveikslai bei kiti meno kūriniai.

pakvietėme į mokslinę-praktinę konferenciją. Tada ir išgirdau
Vyto Burinsko pavardę.

štarienės tapybos darbus, Ginučio Kalpoko linoraižinius, Kosto

Telefono skambutis - ir jis sutiko iš Alytaus atvykti su savo
kolekcijos dalimi į konferenciją. Sausakimšoje salėje jos daly
viai buvo apstulbinti per keliasdešimt minučių išskleista origi
nalia paroda. T ai buvo pirmoji kauniečių pažintis su V. Burinsko
rinkiniais.
Viskas prasidėjo 1985 m. vasarą. Vieną liepos popietę Vytas
su žmona Lilija, pravažiuodamas senuoju Žemaičių plentu,
Šilalės rajone pastebėjo rodyklę su užrašu "Girėno tėviškė".
Užsuko į Vytogalą, apžiūrėjo klėtelės eksponatus. Vytas prisi
mena: "Susižavėjau, ir kartu pasidarė be galo apmaudu, kad

giškų liepos vidurio įvykių.
Kolekcijoje atsirado foto nuotraukų, paveikslų, numizmati
kos, filatelijos skyriai. Tarp rečiausių eksponatų-originalios re
išleisti pašto ženklai, skirti skrydžiui pažymėti, kapsulė su že
Ne vienas muziejus nedvejodamas įsigytų Nijolės Dariūtės-MaToleikio gintaro ir medžio bei lino kompozicijas. Yra ir tikrų re
tenybių. Tai anykštėno Stanislovo Petraškos reljefiniai paveik
slai "Puntukas" ir "Mauzoliejus". KaiptikinaV.Burinskas, tai vie
ninteliai Lietuvoje (turbūt reti ir pasaulyje) tokia technika atlikti
darbai - dailininkas renka įvairių spalvų lauko akmenis, juos su
trina, primaišęs kitokių komponentų, tapo reljefinius paveik
slus, sukurdamas natūralios gamtos spalvas ir sferinius vaiz
dus.
Kolekciją sudaro apie 2000 eksponatų. Vytą užvaldęs toks
azartas, kad jis nesiskaito nei su laiku, nei su lėšomis. Atrodo,

šitas relikvijas gali pamatyti tik nedaugelis. Juk Vytogala ne
kiekvienam po ranka. Kilo mintis - pačiam pabandyti rinkti viską

skersai išilgai išvažinėjo Lietuvą, o žiūrėk, tik nugirsta ką, tuoj
išsiruošia į kelių šimtų kilometrų kelią. Kai užsiminiau apie pini

apie Darių ir Girėną bei jų žygdarbį ir parodyti žmonėms". Žmo

gus, Vytas nedrąsiai paminėjo 14tūkst. rublių sumą. O kur dar

na suabejojo, ar kas pavyks, nes daug visko sukaupta muzie
juose. Pirmiausia įsigijo Kauno Vytauto Didžiojo karo muzie

išlaidos benzinui, kelionės bilietams. Burinskai nėra kokie tur
tuoliai. Iš jo, Šaldytuvų gamyklos komplektavimo biuro viršinin*
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ko, ir banko tarnautojos atlyginimo ilgai gyveno keturių žmonių
šeima. Dabar dukterys Renata ir Erika jau turi savo šeimas. Be
je, pernai gimusiam Erikos sūnui parinko Dariaus vardą.
Gimė Vytas Seinų siuvėjo šeimoje, praėjus porai metų po
mūsų didvyrių tragiškai pasibaigusio skrydžio. Karų suirutės
Burinskų šeimąsu septyniais vaikais išblaškė po Dzūkiją ir Sū
duvą. Jis ir brolis - Alytuje, kiti ir senutė motina - Marijampolėje.
Vytas suvalkietis, o suvalkiečiai, kaip žinia, vėjais pinigų nešvai
sto.
Lietuva niekada nestokojo įdomių ir keistų žmonįu, tačiau
"trenktą" suvalkietį sutinku pirmą kartą. Kai tai pasakiau Vytui
Burinskui, jis šyptelėjęs tarė: "Turbūt yra tiesos. Bet ar galima
pamatuoti pinigais tą malonumą ir džiaugsmą, kai pamatai, kad
tavo darbas reikalingas tūkstančiams žmonių? Beje, nerūkau,
esu blaivinikas, o tai jau svarus priedas šeimos biudžetui".
Vytas Burinskas savęs nelaiko grynu kolekcionieriumi. Gal
ir teisingai, nes kiek kolekcionierių lobių "dūsta" privačiose
slėptuvėse. Vyto požiūris kitoks.
Tais labai retais atvejais, kai iš parodų sugrįžta visa kolekci
ja, trijų kambarių butas Šaltinių gatvėje panašėja į muziejaus
saugyklą. Kimšte prikimštas ir garažas. Bet dabar taip beveik
nebūna. Rinkinys iš vienos parodos keliauja į kitą - Vilniuje
M.K.Čiurlionio meno mokykloje, "Lituanikos" klube, "Sigmoje",
Kauno, Jonavos įmonėse ir mokyklose, Alytaus, Trakų, Mari
jampolės, Vilkaviškio, Anykščių, Šilalės rajonų kolūkiuose, mu
ziejų parodų salėse. Paroda Klaipėdos parodų rūmuose 1989
m. pabaigoje buvo 38-oji. Iki jos Burinsko kolekciją buvo matę
beveik 100 tūkst. žmonių. Vien Vytogaloje per tris dienas atėjo
4500 lankytojų.
[domu, kad iš pradžių skeptiškai į vyro sumanymą žiūrėjusi
žmona vėliau tapo didžiausia talkininkė - pati važiuoja su paro
domis, padeda montuoti.
Burinskai turi ir "skrajojančios" parodos variantą - viskas
kompaktiškai supakuota, telpa į "Žigulius", o visus kolekcijos
eksponatus vargu ar sukrautum ir į sunkvežimį.

APIE KILNOJAMŲ
KULTOROS VERTYBIŲ
APSAUGOS ĮSTATYMĄ
Mintis parengti kilnojamų kultūros vertybių apsaugos įstaty
mą kilo besiruošiant Kultūros kongresui. Besidomint kitų pasau
lio valstybių kultūros politika, UNESCO dokumentais, suprasta,
kokie netobuli mūsų kultūros įstatymai, ypač paveldo apsaugos deklaratyvus, nekonkretus, politizuotas ir, iš esmės, neginantis
kultūros paveldo.
Naujojo įstatymo projektą parengė muziejininkas Arūnas Bėkšta, istorikai Ingė Lukšaitė, Juozas Tumelis, Romanas Senapėdis,
menotyrininkė Rūta Vitkauskienė, paminklosaugininkas Alek
sandras Indriulaitis, juristė Veronika Baliūnienė.
Komentuoja - ARŪNAS BĖKŠTA.
1978 m. dvidešimtojoje generalinėje UNESCO konferencijoje Pa
ryžiuje priimta rekomendacija "Dė! kilnojamų kultūros vertybių apsau
gos". Joje pateiktas išplėstinis kilnojamos kultūros vertybės apibrėži
mas, atkreipiamas dėmesys į svarbiausius principus, kurie turėtų bū
ti atspindėti nacionaliniuose vertybių apsaugos įstatymuose, su šia re
komendacija siūloma suderinti nacionalinius įstatymus (atsižvelgiant
į savo įstatymų sistemą ir Konstituciją).
Pasaulinės konferencijos dėl kultūros politikos, vykusios Mechike
1982 m., rekomendacijoje Nr.37 siūloma nacionaliniuose kultūros ver
tybių apsaugos įstatymuose skirti nekilnojamus, kilnojamus ir savai
me judančius objektus. Šių kategorijų objektų apsaugos sąlygos ir
priemonės yra labai skirtingos, todėl rekomenduojama skirtingoms
kategorijoms konkretesnės įstatyminės normos, kad apsaugos įstaty
mai nebūtų deklaratyvūs, o apsauga būtų efektyvesnė.
Vykdydama šias rekomendacijas ir stengdamasi padėti naciona

1989 m. pabaigoje Alytuje susikūrė ūkiskaitinis klubas "Li
tuanika", kurio pirmininku tapo V. Burinskas. Tik pats Vytas ir jo

linių įstatymų leidėjams, UNESCO išleido daugelio valstybių kilnoja

artimieji žino, kiek laiko, nervų, pastangų reikėjo, kol buvo gau
tos nužiūrėtos patalpos Alytaus centre, greta senosios Rotušės,

tarptautinės konvencijos bei rekomendacijos dė! kultūros paveldo ap

mų vertybių apsaugos įstatymų rinkinius, kuriuose taip pat pateikta ir

Dar iaus ir Girėno gatvėje. Čia įsikurs V. Burinsko rinkinių muzie
jus, saugykla, reprezentacinė klubo svetainė, kavinukė - 180
kvadratinių metrų turėtų pakakti viskam. Dailininkas Antanas

saugos, jų analizė.

Matulevičius jau kuria ekspozicijos išdėstymo pianą. Kiemelyje
Vytas svajoja įsteigti skulptūrų parką.

peržiūrėti savo įstatymus ir juos keisti.

Suprantama, valstybėms, kurių įstatymai turi senas tradicijas, ku
riose sukurta efektyvi vertybių apsaugos sistema, nėra jokio reikalo
Kas kita Lietuvoje. "Lietuvos TSR istorijos ir kultūros paminklų ap
saugos ir naudojimo įstatymas" (priimtas 1977 m.) yra nurašytas nuo

STEPONAS GEČAS
Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejaus direktoriaus pava
duotojas, Lietuvos kultūros fondo Kauno tarybos valdybos narys

analogiško TSRS įstatymo su visais būdingais trūkumais, dėl kurių
perspėja UNESCO ekspertai: jis nekonkretus, deklaratyvus ir ideolo
gizuotas: iš TSRS draudžiamų išvežti kilnojamų kultūros vertybių ka
tegorijų sąrašas, kuriuo vadovaujasi TSRS muitinės (vadinasi, ir Lie
tuvos teritorijoje esančios) yra prorusiškas.
Todėl dabar, kai keičiasi nuosavybės santykiai ir siekiama išsau

Vytas Burinskas prie savo kolekcijipV.Šlekaičio nuotrauka
Muziejuje. Iš asmeninio V .Burinsko albumo.

goti Lietuvos kultūros turtus, kai reorganizuojama visa Lietuvos Re
spublikos įstatymų sistema, gera proga parengti naujus kilnojamų ir

nekilnojamų kultūros vertybių apsaugos įstatymus pagal geriausius

įstatymo ginamos vertybės ir kolekcijos turi būti identifikuotos,

demokratinių Europos valstybių pavyzdžius ir tarptautines konvenci

įtrauktos į valstybės apskaitą ir įkainotos. (Be apskaitos ir saugomų

jas bei rekomendacijas.

vertybių sąrąšų įstatymas negali veikti). Manytume, kad vertybes rei

UNESCO išleisti įvairių valstybių kultūros vertybių apsaugos įsta

kia skirstyti į tris kategorijas: tarptautinės, nacionalinės ir vietinės reik

tymai analizuojami pagal vieną sistemą, kurią mes pasirinkome kaip
pagrindą įstatymo struktūrai:
1. įstatymo objektas.
2. Kilnojamos kultūros vertybės apibrėžimas.
3. Nuosavybė.
4. Valstybinė apskaita.
5. Savininkų, saugotojų, naudotojų ir valdžios organų, atsakingų
už vertybių apsaugą, teisės ir pareigos.
6. Prekyba.
7. Išvežimo ir įvežimo reguliavimas.
8. Archeologinių radinių apsauga.

šmės. Vyriausybė kai kurias tarptautinės reikšmės vertybes gali pa
siūlyti įtraukti į Tarptautinį Registrą ir gauti dalykinę bei finansinę UNE
SCO paramą joms išsaugoti.
įstatymas neveiks, jeigu jį sudarys vien draudimai ir apribojimai.
Kad įstatymas būtų patrauklus vertybių savininkams, valstybei siūlo
me prisiimti dalį, o išimtiniais atvejais ir visas apsaugos priemonių
įrengimo ir restauravimo išlaidas. Kita vertus, įstatymas draudžia kon
servuoti, restauruoti ir remontuoti valstybės saugomas vertybes
asmenims, neturintiems restauratoriaus licencijos, be to, restauravi
mo tvarkos ir saugojimo pažeidėjams numatyta atsakomybė.
Jeigu vertybių savininkas, saugotojas arba naudotojas (išskyrus

9. Respublikinių ir vietinės valdžios organų, specialiai įgaliotų in
stitucijų kompetencija kultūros paveldo apsaugos srityje.
įstatymas nustato, kad kilnojamos kultūros vertybės yra sudėtinė
paveldėto, įgyto ir Lietuvos piliečių kuriamo Lietuvos kultūros turto da
lis. Valstybė kaupia, saugo, valdo ir naudoja valstybės teritorijoje
esančias vertybes, vadovaudamasi savo piliečių ir žmonijos intere
sais ir remdamasi savo įstatymais, tarptautinėmis konvencijomis ir re
komendacijomis; rūpinasi Lietuvos kultūros vertybėmis už Respubli
kos ribų.
Įstatymas saugo ir gina kultūros kilnojamąsias vertybes, įtrauktas

gykla. Jeigu per nurodytą laikątrūkumai nepašalinami, inspekcija ga

į valstybinę apskaitą. Nepatenkančios į valstybės apskaitą kultūros
vertybės savaime tampa įstatymo ginamos, kai pateikiamos ekspo
nuoti, parduoti, apdrausti arba bandant išvežti per Lietuvos Respubli
kos sieną.

aukštesnei instancijai.
Vertybiųsavininkai saugumo sumetimais turi teisę deponuoti (per
duoti laikinai saugoti) vertybes valstybinėse saugyklose. Deponavi

Įstatyme kilnojamos kultūros vertybės apibūdinamos vadovaujan
tis minėta rekomendacija "Dėl kilnojamų kultūros vertybių apsaugos",
Ateityje dar reikės parengti detalų valstybės saugomų ir draudžiamų
Išvežti iš Lietuvos Respublikos kilnojamų vertybių kategorijų sąrašą,
ir nurodyti požymius, pagal kuriuos iš įstatymo pateiktų daiktų grupių
bus išskirtos valstybės saugomos vertybės (pavyzdžiui, kokio senu
mo daiktai laikomi antikvariniais).
Daugelyje valstybių kultūros vertybių nuosavybės formos nesiski
ria nuo bendrojo nuosavybės įstatymo apibrėžimų. Taip yra ir mūsų
įstatyme. Be to, visos žemėje, jos paviršiuje, vandenyje, senovės pa
statuose arba jų dalyse rastos vertybės, kurių savininkas negali būti
nustatytas arba pagal įstatymą yra praradęs į jas teisę, laikomos val
stybės nuosavybe ir perduodamos į valstybės saugyklas. Siūlome,
kad tokių daiktų radusiems asmenims būtų sumokama kompensaci
ja iki 100% daiktų vertės (anksčiau buvo iki 25%). Manome, kad tai ra
dėjus turėtų paskatinti pranešti apie radinius valdžios instancijoms.
Kita vertus, jeigu per dvi savaites apie radinį nepranešama, šis gali
būti konfiskuojamas.

valstybines saugyklas) negarantuoja vertybių apsaugos, jos gali būti
laikinai paimtos ir perkeltos į saugesnę vietą. Įvykdžius kultūros pa
veldo inspekcijos reikalavimus dėl apsaugos priemonių ir saugojimo
sąlygų, vertybės turi būti grąžinamos ankstesniems savininkams. Pa
gal dabar veikiantį įstatymą valstybė turi teisę vertybes nusavinti.
Jeigu valstybinė saugykla negarantuoja vertybių apsaugos, kultū
ros paveldo inspekcija perspėja jos vadovus ir nurodo terminą trūku
mams pašalinti. Apie tai pranešama instancijai, kuriai pavaldi ši sau
li įstaigos veiklą sustabdyti ir siūlyti vadovo kompetenciją svarstyti

mo laikas ir sąlygos apibrėžiami deponavimo akte.
Galiojančiame įstatyme nekalbama apie prekybą .kultūros verty
bėmis. O mes nurodome, kas turi teisę atidaryti antikvarinių daiktų
parduotuvę, dailės saloną, organizuoti aukcioną, t.y. prekiauti kultū
ros vertybėmis, kas tokiai prekybai duoda leidimą. Valstybė turi pir
mumo teisę pirkti antikvaro parduotuvėse ir dailės salonuose. Šių
įstaigų darbą gali tikrinti finansų ir kultūros paveldo apsaugos inspek
cijos. Už prekybos kultūros vertybėmis taisyklių nesilaikymą numato
ma bauda iki 5000 rublių.
Reglamentuojamas kultūros vertybių išvežimas iš Lietuvos Respu
blikos ir įvežimas į ją. Asmuo, bandantis nustatytą tvarką apeiti, gali
būti baudžiamas ne mažiau kaip dvigubai nei daikto vertė, o pats daik
tas gali būti konfiskuojamas.
Atskiras įstatymo skyrius skirtas archeologinių radinių apsaugai.
Primenama, kad visi archeologiniai radiniai yra valstybės nuosavybė
ir turi būti perduoti muziejams. Nurodoma leidimų archeologiniams
kasinėjimams ir tyrinėjimams gavimo tvarka, nusakomos kasinėtojų

Lietuvos kultūros istorijoje esama daug problemiškų dalykų. Štai

ir tyrinėtojų pareigos, kasinėjimų ataskaitų pateikimo tvarka. Po pen-

tarybų valdžios metais į valstybines saugyklas pateko vertybių iš už

kerių metų kasinėjimo paminklo tyrėjams suteikiama išimtinė teisė

darytų įstaigų ir bažnyčių, panaikintų visuomeninių organizacijų, re

skelbti savo kasinėjimų rezultatus. Po tiek pat laiko tyrimams leidimą

presuotų asmenų. Dabar, atstačius asmenų ir bažnyčių teises, atsiku

davusi įstaiga duomenis gali paskelbti pati arba šį darbą gali pavest;

riant visuomeninėms organizacijoms, tų vertybių paveldėtojai reika
lauja jas grąžinti.

kitam asmeniui.

Manome, kad tarptautinės ir nacionalinės reikšmės vertybės netu
rėtų būti grąžinamos ankstesniems savininkams arba paveldėtojams;
siūlome išmokėti jų vertę atitinkančias kompensacijas arba valstybės
lėšomis pagaminti ir grąžinti jų kopijas.

42

įstatymo vykdymo kontrolei būtina įsteigti valstybinę kultūros pa
veldo apsaugos inspekciją ir tarnybą, duodančią leidimus kultūros
vertybėms išvežti iš Lietuvos, turinčią atstovus muitinėse.
Tikime, kad naujasis kilnojamų kultūros vertybių apsaugos įstaty
mas padės efektyviau saugoti Lietuvos kultūros turtus.

PRIJUOSČIŲ SIUVIMAS
IR APDAILA
Aukštaitijoje XIX a. buvo dėvimos baltos li
ninės ir medvilninės prijuostės. Jos siuvamos
iš dviejų ar vienos palos. Prijuosčių ilgis nuo
59 cm iki 97 cm (dažniausiai apie 80 cm), plo
tis nuo 73 cm iki 150 cm (dažniausiai nuo 84
cm iki 100 cm). Juosmuo atlenkiamas ¡vidų ir
sutraukiamas plona ir siaura juostele, virvele
ar pynele (1 pav.). Taip siūtas prijuostes pato
gu lyginti ir, suvyniojus j ritinėlį, laikyti. Gali
būti ir prisiūtas juosmuo. Tokiu atveju prijuo
stė suraukiama, suklostuojama, o XX a. prad
žioje - daromi įsiuvai. Raukinukai gražiau lai
kosi, kai jie yra pertraukiami siūlu. Juosmens
juostelės plotis nuo 0,5 cm iki 2 cm.
Prijuostės apačia:
1. Siaurai atlenkiama ir prisiuvama už
slėptu dygsniu.
2. Prisiuvami kiauraraščiu ruoželiu austi
kuteliai (daugiausia XIX a. Kupiškio valse.).
Kuteliai būna dvispalviai (balti, raudoni) ar
trispalviai (balti, raudoni, mėlyni) nuo 20 mm
iki 40 mm pločio, priklausomai nuo apmeta
mų siūlų skaičiaus (nuo 4 iki 14), storio ir at
stumo tarp jų. Neturint staklelių ar rėmų, gali
ma apmesti siūlus ant įkaltų vinelių (atstumas
tarp jų toks, kokio ilgio prijuostės apačia).
Audžiama drobiškai perpinant , apgaubiant
metmenis, tuo pačiu metu daromi kuteliai. Pa
togiau austi siūlus susivyniuojus. Kaip tai pa
daryti, parodyta 2 pav. 3 ir 4 pav. - audimo ra
štai.
3. Prisiuvami pinikai: mastyti (5 pav.);
mazgyti (6 pav.); pinti adata (7.I pav.); pintisukti pagaliukais (baltasu raudona).
4. Prisiuvami pirktiniai kuteliai ir megzti
niai.
Dzūkijoje XIX a. pradžioje ir viduryje dėvi
mos skersadryžės ir languotos (balta su rau
dona) prijuostės, Prierrų raj. - baltos, panašios
į aukštaičių. XIX a. II pusėje dėvimos skersa
dryžės ir įvairių spalvų languotos dyminės pri
juostės. Jų ilgis nuo 57 cm iki 97 cm (dažniau
siai 70-85 cm). Plotis nuo 61 cm iki 135 cm
(dažniausiai 66-92 cm). Juosmuo įveriamas
ar prisiuvamas prijuostę suraukiant, suklo

siant. Siuvant iš trijų žemyn platėjančių med
žiagos gabalų, prijuostės viršus dažniausiai
paliekamas lygus, bet pasitaiko ir suklostytų.
Prisiūto juosmens plotis nuo 1 cm iki 3 cm.
Dažniausiai prie prijuostės šonų prisiuvama
virvelė ar siaurutė pynelė.
Prijuostės apačia:
1. Siaurai atlenkiama, o kartais iškarpo
ma bangelėmis ir apsiuvama kilpiniu dyg
sniu.
2. Prisiuvama 10-24 cm pločio suklostyta
medžiagos atraiža (klostelių plotis nuo 3 cm
iki 7 cm).
3. Priduriamas tos pačios, bet įstrižos
medžiagos raukinys.
4. Užbaigiama mastytais pinikais.
5. Prisiuvami balti medvilniniai nėriniai (8
pav.).
6. Prisiuvami pirktiniai nėriniai ar kiaura
raščiu siuvinėta medžiaga (ji suraukiama ar
suklostoma).
Žemaitijoje prijuostės siuvamos iš skerso
audinio. Prijuostės ilgis nuo 53 cm iki 97 cm
(dažniausiai 70-80 cm), plotis nuo 61 cm iki
180 cm (dažniausiai 84-100 cm).
Juosmuo įveriamas ar prisiuvamas (1-2
cm), kartais jis prijuostės pločio. Šonuose ga
li būti prisiūta virvelė ar pynelė (kaip Dzūkijo
je), kartais vietoj juosmens rinktinė ar vytinė
juostelė. Baltų medvilninių prijuosčių juo
smuo lenktas. Prijuosčių viršus suraukiamas,
įsiuvamas, suklostomas ar paliekamas lygus
(jei siuvama iš trijų žemyn platėjančių palų).
Prijuostės apačia:
1. Jei siuvama iš dailiai išausto audinio, si
jono apačia net neatsiūlėjama.
2. Labai siaurai atlenkiama.
3. Prisiuvamas įstrižos medžiagos rauki
nys (kaip Dzūkijoje) artos pačios medžiagos
15 cm raukinys.
4. Baltos medvilninės prijuostės užbaigia
mos baltais, kartais spalvotais (baltais, raudo
nais) nėriniais (9 pav.).
Suvalkijoje senosios prijuostės panašios į
žemaičių. XIX a. paplinta ryškios spalvotos

kaišytinės. Prijuosčių ilgis nuo 56 cm iki 93 cm
(dažniausiai 68-93 cm), plotis nuo 59 iki 140
cm (dažniausiai 70-100 cm). Siuvamos iš vie
nos, dviejų ar trijų žemyn platėjančių palų.
Juosmuo gali būti įveriamas, vėliau - prisiuva
mos rinktinės juostelės arba juosmuo siuva
mas iš tos pačios medžiagos nuo 0,5 cm iki 3
cm pločio. Šilkinių prijuosčių juosmens plotis
viduryje 5 cm, šonuose 2 cm, o surišimų ga
lai iki 8 cm. Prijuostės viršus suraukiamas
(kartais perveriamas siūlas raukšlelėms sut
virtinti), klostuojamas (nuo 5 iki 16 klostelių),
su įsiuvais (nuo 2 iki 8) ar paliekamas lygus.
Prijuostės apačia:
1. Siaurai atlenkiama.
2. Labiausiai paplitę pridurti raukiniai
"snapeliai" (11 pav.) ar klostelės (10,12 pav.).
Atraižos plotis nuo 8 cm iki 16 cm (daž
niausiai 10 cm). Klostelių plotis nuo 0,5 cm iki
7 cm.
3. Prisiuvami spalvoti vilnoniai kuteliai.
4. Prisiuvami pirktiniai kuteliai, nėriniai.
Klaipėdos krašte XIX a. II pusėje - XX a.
pradžioje prijuostės siuvamos iš šilkinio audi
nio. Jis dažniausiai juodas arba su žaliais, re
čiau raudonais, rudais raštais juodame fone.
Prijuosčių ilgis 63-92 cm, plotis 60-116 cm.
Prisiūtas lygus ar į vidurį platėjantis iki 5 cm
juosmuo. Prijuostės viršus surauktas, suklo
stytas ar lygus (iš žemyn platėjančių atraižų).
Prijuostės apačia:
1. Lygiai atsiuvama.
2. Apačia apkantuojama kitos spalvos
medžiaga.
3. Prisiuvami ploni pirkti nėrinėliai (daž
niausiai juodi).
4. Prisiuvama klostyta arba suraukta tos
pačios medžiagos atraiža (17-26 cm pločio).
Ji gali būti ir pasiuvinėta.
Rašant straipsnį, remtasi Lietuvos istori
jos ir etnografijos muziejaus, Lietuvos dailės
ir Lietuvos liaudies buities muziejų tekstilės
eksponatais.

DANUTĖ RUDYTĖ

A T IT A IS Y M A I
1989 m. "Liaudies kultūros" liepos - rugpjūčio numeryje A. Kargaudienės straipsnyje "Tautinio drabužio istorijos keliai" yra
klaida. 17psl. 2-oje skiltyje 8-oje ir 9-oje eilutėse vietoj "liemenė iš raudonos parčia medžiagos" turi būti "liemenė iš juodo ak
somo, o prijuostė iš raudonos parčia medžiagos". Toliau kaip tekste.
1989m. lapkričio-gruodžio numeryje tos pačios autorės straipsnyje "Tautinės juostos muziejuose" 26 psl. 5-ą ir 6-ą eilutes
iš viršaus skaityti: "Fonduose dominuoja XIX a. II pusės ir XX a. rinktinės juostos, mažiau - pintinių, vytinių ir kaišytinių". 2 7 psl.
to pačio straipsnio 1-os skilties 6-oje eilutėje prasidedantį sakinį "Fonduose. . . " skaityti pastraipos pabaigoje. 0 šios pastrai
pos 2-ą nuo pabaigos eilutę skaityti:"Panevėžio raj.), išsipirkdavo kraitį", "dovanojo jaunoji per". Toliau kaip tekste.
Atsiprašome.

REDAKCIJA
_______________________________________________________________________________________________________ J
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i Sutrauktas juosmuo:
1 Siaura juostele

m fl

2. V irv e le

5. Kasele is3p]¿iostu

V Pinto juostele išA-pluostų

^
y

Sakiu raj. LBM ¿t-1298

Drobiskas pynimos ataudų ripsu („kidim“technika,
^
______
kiauriarastis ruoželis)
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A nykščiu, ra], XIXû.¡p. ( EMO i?95)

Kupiškio vls.Svydeniu km.XIXo.Ip.(iSR.2522-38)

K upiškio raj. Kakim km XIXū.I!b.(nr25J248)

Kupiškio vis.Šimoniu msll.XlxaiNR.2325-<vi)
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Prijuostes požemiai

Sumąstyti pinikai

Kupiškio vis.Intapu km .X IX o .p r VIEM S2319

L 54

L 3

Sumazgyti pinikai (.makrame")

Prijuostes pažemiai

Kupiškio vis. Puponiu km. XIXa.pr (MR. 2323-39 VIEM)
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i fnjuostės pažemiai nerti vąšeliu

i Prijuostes požemiui pinti uduta

a) LBM 815?

EMO 0121A- VIEM

dvieju užmeimiu
stulpelis
$ '$ •

/¿ v *

5 akių pynelė

6) VDM LA 2685 Akm enės raj. Ventos apyL

191? m. 6 iš is k tc \ ra į D ie v e n iš k ių apc^l-

Alytaus raj. Rvošiūnu, apyl.
VPM LA 1949
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Raukti pažemiai

Raukti pažemiai (.snapeliai'') adata

siuvimo masina

Klostyti pažemiai
Kapsuko raj. Kaziu, Rūdas ap XXapr(LBmk905)

vari la 2813

♦susiūvimo(sukabinimo) vietos

o

į
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Kaina 6()kap.
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