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R. Virkučio nuotraukos

LIAUDIES KŪRYBA

IPOLITAS UŽKURNYS
Vargas
Stanislovui Riaubai

Dažnas kūrėjas neapsiriboja viena meno
sritimi. Tradiciškai įvairiapusiški ir liaudies
meistrai, nes meninis žmogaus reiškimasis nuo
amžių buvo susijęs su visa gyvenimo sankloda, o
ir pati kūryba nebuvo griežtai specializuota.
Nuostabios, daugiabriaunės kūrybos pateikia ir
dabartiniai meistrai (šiandien jau vadinami
tautodailininkais). Daugelis šalia pagrindinio
užsiėmimo"
siminimus...
"

kuria eiles, pasakas,

rašo a t

Stengdamasi giliau
suvokti menininko
asmenybę, pasaulėjautą, kūrybingumo ištakas,
" Liaudies kultūra" pradeda publikuoti liaudies
meistrų literatūrinę kūrybą. Šį kartą - keletą
žinomo liaudies meistro Ipolito Užkurnio
neskelbtą kūrinių.

Stovi vargas vienas galvą nuleidęs prie kapo,
Toks vienišas, visų.apleistas.
Kas pašauks tave, o varge mano varge,
Kas nušluostys tau ašaras? Kas,
Kai tos rankos, kurias taip mylėjai,
Jau sustingo?
Kas į tave taip nuolankiai paveizės,
Nes tos akys, kurios be priekaišto į tave veizėjo
Am žinai užsimerkė.
Kaspakvies, kas
pavadins,
O varge
mano
varge,
kai
Kurios
be perstojo
šaukė
Amžinai
užsičiaupė?
Su
kuo
tu
eisi
pasivaikščiot
Kaip p er erškėčių taką,
Kas sunkiai eis su tavimi koja kojon,
Kai tos kojos išsitiesė visam laikui pailsėt
Ir nebeis?
Kas tave taip su meile neš
Nė kartą nenumetęs nuo savo nugaros,
Kuri linko ir linko,
Kad tik būtų geriau tau sėdėt?
K ad tik nenukristum, kai dabar
Ta nugara prisispaudė prie lentų ir išsitiesė?
Dabar tu stovi vienišas prie žemės kauburėlio,
Prie kurio nėra nei kryžiaus, nei stulpelio,
Net nėr į ką atsiremt,
Tas, kuris Tave taip mylėjo - va, čia pat,
Po kojom, ir taip toli, kad nėra tokios
priemonės
Nepasieksi ir neprisimeilinsi,
Ir tavęs, o varge tu mano varge,
Nepašauks.

-
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Atmintis

M. K. Čiurlionio kelias

Gyveno sau medkirtys. Kirto per dienas medžius: tiesius
ir kreivus. Ir linksma jam buvo, nes čia pat paukščiai čiul
bėjo, ulbėjo. Todėl ir jis - tai švilpavo, tai linksmą dainelę
dainavo. Pažino j į žvėrys žvėreliai ir paukščiai paukšteliai,
nes nei jis tą m edį kirs, prie kurio žvėrelis guolį surentė,
nei tą šaką lies, ant kurios paukštelis susisuko sau lizdelį.
O voveraitė ne kartą patikrino medkirčio kraitelę... Nei
medkirtys laiką mieravo,\nei dienas skaičiavo. Kai kėlėsi
saulė, ir jis tada kėlės. Pusiaudienį vėl pažinojo iš saulės,
ir, eidamas namo, palydėdamas saulę, traukė neužbaigtą
dainelę.
Bet kartą nutilo daina...
Prie medžio drevės kažkas sublizgėjo. Ne, netiesa, gal
tik pasirodė? Tačiau tas blizgesys vis traukė, viliojo. Ir tie
sė medkirtys'ranką ir traukė atgal. Ir vėl artėjo prie jo. Ir...
palietė tą prakeiktąjį ranka - iškrito iš rankos kirvelis, ir at
bulas jis ėjo namo - ne namo. Baisu pasidarė miške: puo
lė šen, puolė ten. Ir virto bajoru tada.
Į mišką bajoras sugrįžo su visa svita. Vieloj dainos - tri
mitai skardeno, ir švilpė jau kulkos... Ir paukščiai, ir žvė
rys - kas bėgo, kas slėpės. Bajoras nustebo, pamatęs prie
drevės kirvelį. Įsakė surasti tą, kas j į čia paliko, ir širdo
ant to ir pyko:
- Suimkit jį! Nubauskit jį! Kam žvėris ir paukščius išnai
kino, išbaidė, kaip drįso su kirviu p o mišką švaistytis?

A r tu pėsčias eisi šituo keliu, ar lazda pasiramsčiuoda
mas, sustok, įsiklausyk, kaip varpai skamba ir piemenėlis
dūdele traliuoja, Čiurlionis stygas palietė ranka, Dzūkė su
virpino kankles.
Nuo kalno žvalgosi karaliai, nuo senos Varėnos iki Drus
kininkų visas kelias tartum liaudies muzika suskamba, su
vilnija, rodos, taip neseniai vaikščiojo šituo keliu Čiurlio
nis, ir taip neilgai gyventa, o tiek daug nuveikta.
Sustok, įsiklausyk, nes laikas vis vien pralenks.
Ten traukia pabėk barelį.
1975 m.

1980 m. kovo 12 d.
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Nusikaltimas
Nusikaltau, kad gimiau
Nusikaltau, kad valgau duoną
Nusikaltau, kad geriu arielką - kad negeriu,
Nusikaltau, kad iš medžio išdrožiau m edinį Dievą
Nusikaltau, kad melsdamasis gaištu laiką kodėl nesimeldžiu
Nusikaltau, garbindamas Dievą - kitų dievų negarbinu,
Nusikaltau, kad uždirbtų grašių neįmetu Vadovo kišenėn,
dhugjtau pasižadu negimt, gailiuos, kad gimiau.
1982 m. gegužės 28 d.

"TATA AŠ PATS PADĖRBAU..."
"... Mona darba en nabluoga. Nu Velykų lig atvelykių en dažymas. Nudažiau Gielių karalie
nė so dokterimis, Orleaną mergelė ėr kitus dalykus. Lauko šventuos vasarėlės, išeso į gamtą, į
laukus, į mėškus, pasėklausyso paukštielių čiolbiejėma ėr tumet mon bus linksmiau..."
STANISLOVAS RIAUBA
Sakoma, kad žmogus, ateidamas į pasaulį, atsineša ir savo dalią.
Atsinešė ją ir Kotrynos sūnus Stanislovas Riauba. Gal būtų prasistumdęs su vargais vargeliais visus savo išgyventus septyniasdešimt aštuone
rius metus ir atgulęs Beržoro kapinėse tik artimųjų kaimynų apgailėtas,
jeigu ne Likimo ar Dievo duota dovana. Talentas nušvietė Riaubos gy
venimą kaip Biliūno laimės žiburys, viliojo, šaukė jį, vertė atsisakyti šei
mos, imti į rankas kaltą, galinėtis su medžiu, kurti neregėtus nematytus
pasaulius. Muzikalus buvo - galėjo tapti kaimo muzikantu. Bet stipriau
sias noras būti skulptoriumi intuityviai saugojo nuo kelio, kuriuo pasu
kęs galėjo nuplaukti pasroviui be ženklo, nors taip būtų buvę lengviau
ir linksmiau gyventi. "Ženatvė mon brėtva. Je būčiau ženuotsbovės, teik
daug darbų nebūčiau padėrbės. Vo je mozėkonts būčiau bovės, būčiau
prasigierės..."l
Stanislovas Riauba su savo darbais į parodų sales atėjo sąstingio
metais, kurie, kaip ir stalinizmas, padarė daug žalos ir liaudies menui:
tuo laikotarpiu sąmoningai sunaikinta daug senųjų liaudies paminklų
(ypač jais turtingoje Žemaitijoje), sąmoningai buvo stabdoma tolesnė
tradicijos plėtotė. To meto liaudies meistrams, kaip ir dailininkams pro
fesionalams, buvo liepiama kurti pagal dirbtiną, meną vulgarizuojančią
socialistinio realizmo schemą - tai yra kopijuoti tikrovę, ją pagrąžinant.
Liaudies skulptūra susmulkėjo, subuitėjo, tapo besparnė. Nei polėkio,
nei fantazijos nenušviesta, parodų salėse ji panėšėjo į amatininkų drožinėlius, imituojančius kaimo žmonių darbus. Religinės tematikos dar
bai nebuvo toleruojami, jų į parodas nepriimdavo. Tai buvo laikotarpis,
kurį poetas Sigitas Geda yra pavadinęs gyvenimu "šėtono paunksmėje".
Tos paunksmės šešėlyje daugelis liaudies meistrų griebėsi kurti velnių
skulptūras - čia galėjo pasireikšti jų fantazija, ir "velniava" užplūdo pa
rodų sales. Religinės tematikos draudėjai nepagalvojo, kad velnias - taip
pat antgamtinė būtybė. Tai angelas, ištremtas iš rojaus... Taip buvo pri
slopintas ne vienas menininkas.
Tik pačios stipriausios individualybės, nebodamos oficialaus pripa
žinimo, ėjo tuo keliu, kuriuo šaukė jų talentas. Nesidomėdamas, kas ką
apie jo darbus galvoja, ir kurdamas tik šventųjų skulptūras, kaip pauk
štis savo medinę giesmę išgiedojo Lionginas Šepka. Paminklinius horel
jefus, perkrikštijęs šventąjį Izidorių į "Sėjėją", drožė Stasys Karanauskas. Lietuvos kapines lymančiu Rūpintojėliu apkaišė Ipolitas Užkur
nys. Jėzaus širdies, Dievo Motinos figūromis pupšė paminklus Juozas
Liaudanskis ir daugiau čia nepaminėtų meistrų. Nebodami pamokymų,
jie išsaugojo vidinę laisvę, kūrė tai, ką savo sieloje subrandino.
Šitame prieštaringame fone iškyla ir smulkutė Žemaitijos "miškų
kauko", "paskutinio žemaičių stabmeldžio", "paskutinio pagonio" - kaip

jį vadino gerbėjai, "paskutinio rakalio"- kaip jis pats save juokaudamas
vadino, - Stanislovo Riaubos figūra. "Aš jus nuvesiu į pasaką/ Pasakos
vardas miškas/ Pasakoj stovi namelis/.../ Jo durys atidalytos/ Tupi ant
medžio kaladės/ Nedidelis miško žmogutis/ Turbūt šitų girių elfas..." rašė Riaubai skirtame eilėraštyje E. Mieželaitis.
Tankus juodų, vėliau baltų baltutėlių plaukų kuokštas, nepaklu
sniai svyrantis ant kaktos, maža barzdelė, kaip iš medžio išdrožti liesi
skruostai ir labai skvarbus žvilgsnis, tyrinėjantis žmogų ir pasaulį, - toks
jis, vienišas, bejėgis kaip vaikas buityje, bet vargų užgrūdintas, niekam
nesiskundžiantis ir užsispyręs, visą gyvenimą klampojo Godelių kaimo
purvynėlį. Iš šalies žiūrint - ne ką valgęs, nekaip apsirengęs varguolis, o
siela - pilna pasakų, vizijų ir stebuklų, turtingas kaip kiekviena meninės
prigimties asmenybė, kuri pasauliui duoda daugiau, negu iš jo gauna.
Stanislovas Riauba - fantastinės ir humoristinės skulptūros kūrė
jas, taip pat senųjų dievdirbių tradicijų tęsėjas - gimė 1904 m. lapkričio
13 d. Godelių kaime (Plungės apskr.), kur ir praleido visą gyvenimą. Nuo
septynerių metų ganė, paaugęs buvo samdinys, paskui kolūkio darbinin
kas, nuo 1950 metų - pensininkas. Už šių šykščių biografijos eilučių ir
datų - ilgas, kupinas originalios kūrybos gyvenimas.
Riaubos vardas minimas taip žymiausių liaudies meistrų. Savo dar
bais jis pagarsėjo ne tik Lietuvoje. Nuo 1959 metų, kai pradėjo dalyvau
ti parodose, jo šokantys, verkiantys ir besijuokiantys medinukai apke
liavo pusę pasaulio. Meistras buvo apdovanotas įvairiais garbės žen
klais, dalyvavo 20-yje parodų, be jų buvo surengtos trys personalinės
(Vilniuje -1964 ir 1975 m., Plungėje - 1979 m.). Atėjus pripažinimui,
spaudoje pasirodė straipsnių, buvo kuriamas filmas, poetai apie jį rašė

Septintąsias S.Riaubos mirties metines minint
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eiles (E. Mieželaitis), dailininkai tapė jo portretus (V. Ciplijauskas, I.
Užkurnys). Gal tai ir suteikė daugiau pasitikėjimo savimi, savo sugebė
jimais, bet jis liko, kaip Vydūnas sako "žmogus savyje”: su savo pasau
liu, kuris jam brangesnis už bet kokią garbę. Labiau jam rūpėjo miško
kalba, paukščių giedojimas, o ne šlovės ditirambai.
Riauba sako drožinėti pradėjęs būdamas 16 metų: ”...Dirbau men
kais laisvalaikiais po darbo dėdės ūkyje. Dariau muzikantus, paukšte
lius, žvėrelius, dėžutes, pypkes, rėmelius, ”pacigarus”. Jei kas paprašy
davo, padarysiu, liuob, kokį šventąjį. Nueisiu prie koplyčėlės, paveizė
siu ir imsiu rantyti. Sekmadieniais, nors dėdė neleisdavo, dirbdavau pasikavojęs...”2
Kas supo iš mažens būsimą menininką? Buvo jis įmestas į savaran
kišką gyvenimą, kaip anksti iš lizdo išmestas paukštukas. Gal ir nelau
kiamas buvo - augo be tėvo. Pats su nuoskauda kai kam prasitardavo:
”Benkarts esu”. Pats spėliojo, gal jo tėvas latvis, mat motinėlė buvo Lat
vijoje tarnavusi. ”Motinėlė buvo labai gera...” Bet pati samdinė, kažin ar
turėjo laiko dainuoti tam vargo kūdikiui lopšinę, apginti skriaudžiamą.
”Aš buvau kaip varnų nulestas, visų stumdomas vaikalelis, visaip pra
vardžiuojamas... Einant keturioliktus metus, atsirado kaulinė rožė, var
gino ištisus dvylik metų... Tai ir atrodė aplinkiniams ”lygu atskirs žmo
gus, už pečiaus augints, žmonių bijojo.1'3 . Negalvojo taip sakydami, kad
patys žmonės jį tokiu padarė.
Senas lietuviškas Godelių kaimas, prie kurio Stasiukas buvo ištiki
mai prisirišęs ir iš kurio nekėlė kojos iki mirties, buvo jo lopšys, jo na
mai, jo mokykla. Į jo - skurdaus bernelio - širdį liejosi kaimo jaunimo
dainos ir graudžios šermenų giesmės. Pavasarį pražydusios pievos, kaip
ir bažnyčioje matyti paveikslai, stebino varsų gausumu. Mylėjo pauk
ščius ir gyvulius kaip šventasis Pranciškus Asyžietis, kuris sparnuočius
ir keturkojus laikė mažesniaisiais žmogaus broliais. Gal už tai tokią svar

bią vietą jie užima Riaubos kūryboje. Kaimo tradicijos, patirti įspūdžiai
formavo pasaulėjautą: "Menininko jaunystėje per atlaidus, jomarkuose
pasirodydavo įvairūs fokusininkai, "likimo pranašautojai", elgetos, jomarkininkai, vertelgiškos literatūros prekiautojai. "Juodosios magijos"
knygą, "Sapnininką" turėjo įsigijęs ir Riauba. Keistuolių, visokių pasa
korių buvo ne tik gimtajame kaime, bet ir aplinkiniuose. Todėl nenuo
stabu, kad Riaubos mene atsiskleidė naujas įvairiausių tipų ir žvėrių pa
saulis." 4 Daug kas atėjo į jo kūrybą iš vartytų knygelių, iš pasakų, iš sap
nų: "Vo sapnė pabudęs tuojau pat nusioėšau, vo ka jau ėždruožo, ė velnc joukasi". Iš tiesų tie fantastiški paukščiai, aitvarai, slibinai, riteriai ir
karalaitės - sapnų ir vizijų herojai. Sužmogindamas žvėris, Riauba intui
tyviai prisiliečia prie senųjų mitų, žiūrint įjuos, kultūrinė atmintis atgai
vina tas epochas, kai mūsų protėviams visa gamta buvo dvasinga, pilna
paslaptingų jėgų, bendraujančių su žmogumi.
Kokius skirtingus pasaulius kūrė Riauba! Šalia fantastinių būtybių
egzistavo besijuokiančių, šokančių, grojančių, krečiančių išdaigas tipų
galerija, taip pat skulptūros, spinduliuojančios ramybe, vidiniu kilniu
nusiteikimu, giliu susimąstymu.
Meistras sukūrė nemažai šaržuotų pavienių skulptūrėlių ir kompo
zicijų iš dviejų, trijų ir daugiau figūrų - raganos, girtuokliai, davatkos,
kyšininkai, brakonieriai - ištisą "šėtono paunksmę”. Groteskiškos, kum
panosės, apvaliomis pelėdų akimis figūros stebina išraiškingumu, jude
sių gyvumu, formų ekspresija. Iš tos kolekcijos ypač įdomūs darbai "Platelių ežero salos ragana", "Malūnininkas ir velnias", "Ragana ir Si
gutė", "Kanapinis ir Lašininis" ir daugelis kitų. Skulptūrose tarsi gru
miasi gėris ir blogis, išmintis ir kvailybė, kilnumas ir menkystė. Riauba
moka pasijuokti iš klastos, pasipūtimo, ironizuoti žiaurumą, žmogaus
degradaciją. Kūrinių formoje galima įžvelgti seną tradiciją - jų prototi
pai yra žemaičių Užgavėnių kaukės.

Skambėjo meistro širdyje kaip gryno vario varpas ir kitoks - sukaup
to dvasingumo ir rimties pasaulis, kurį žadino iymantys pakelėse šven
tuolėliai. Dar 1973 metais ekspedicijos po Plungės apylinkes dalyviai ra
do 117 mažosios liaudies architektūros paminklų su 232 skulptūromis.
Riaubos jaunystėje, be abejo, jų būta daugiau. Marija Maloningoji su
trykštančiais malonių spinduliais iŠ delnų, Skausmingoji Dievo Motina
su septyniais kalavijais širdyje, slibiną duriantis šventas Jurgis, šventa
sis Rokas su šuneliu, su angelų svita ariantis lauką šventasis Izidorius,
Rūpintojėlis - visa ši dvasinga pakelių misterija žadino ir ugdė Stanislo
vo talentą. "Dar mažas bakūrelis buvau ir pro koplyčelė eidamas ar baž
nyčioje šventuolėlius regėdamas, galvodavau, kad ir aš taip mokėčiau.
Užsispyriau. Juk ir aš toks pat žmogus, tokiais pat pirštais, rankomis, tik
reik
veizėt..."5 Restauruodamas pirmtakų sukurtus darbus, jis per
prato jų komponavimo principus ir pats kūrė religinės tematikos skul
ptūras. Yra išlikusios kelios skulptūros: "Rūpintojėlis”, "Šv. Jurgis", "Šv.
Stanislovas", "Šv. Izidorius", "Angelas sargas". Jos nėra susmulkintos,
detalizuotos, jų formos apibendrintos ir gražiai stilizuotos, pozos san
tūrios, taurūs, pailgi šventųjų veidai su jautriai išskobtomis pailgomis
akimis sklidini rimties ir kažkokio iškilmingo svajingumo. Šiuo stiliumi
sukurta ir daugiau darbų - tai pasakų, jo svajonių herojai, kartais turin
tys net savotišką filosofinę potekstę. Tokie yra jo karalaičiai ir paslap
tingai besišypsančios karūnuotos karalaitės, "Bertoldą, gėlių karalienė",
"Laikrodininkas su laikrodžiu", "Dažytojas" ar "Menininkas", aprengtas
fantastiškais aukso spalvos riterio rūbais, laikantis rankose paveikslą su
nutapyta saule. Šie darbai tokie tolimi nuo grotesko, lyg būtų kito mei
stro dirbti. Tai rodo platų Riaubos sugebėjimų diapazoną.
Riauba buvo vienas iš nedaugelio liaudies meistrų, tęsusių polichro
minės skulptūros tradicijas. Kaip žinome, visi senieji dievdirbiai savo
skulptūras spalvino - dažė klijiniais, vėliau aliejiniais dažais. Nuo poka
rio metų pagal kažkieno pasiūlytą metodiką liaudies meistrams buvo lie piama skulptūrų nedažyti, - "kad būtų matoma medžio tekstūra". Riau
ba dėl to labai kankinosi. Išaugęs spalvingų šventuolėlių draugijoje, jis
negalėjo net įsivaizduoti, kaip gali būti nespalvotas darbas geras. Vaiz
duotėje savo fantastiškų paukščių sparnus, grakščius slibinus regėjo žai
žaruojančius spalvomis. Kaipgi taip... Juk ir pats Dievas zylei davė gel
toną švarkelį, sniegenos gurklelį nudažė raudonai, o koks margas ge
nys... "Baisiai nervinosi Riauba dėl to draudimo dažyti" - prisimena Ju
stinas Jonušas. Bandė drožti nespalvotus, bet sviro rankos, jautė, kad
ne tai, ne tai...
(Atvažiavo kartą Pranas Gudynas, tuometinis Vilniaus dailės mu
ziejaus direktorius, ir, pamatęs Riaubos kūrybines kančias, liepė nebo
ti jokių draudimų nei nurodymų - drožti ir dažyti, kaip širdis geidžia. At
sigavo Riauba ir vėl ėmė kurti savo spalvotą karalystę. Jis buvo labai jau

S.Riaubos darbai

trus koloristas. Kaip ir senieji meistrai puikiai derino spalvas, bet kartu
ieškojo ir atspalvių, įvairaus intensyvumo tos pačios spalvos niuansų.
Sakoma, kad buvo nutapęs ir paveikslų, bet jie neišliko.
O kokia vis tik buvo Riaubos pripažinimo pradžių pradžia? Pats Sta
nislovas neklabino muziejų durų, nesiūlė jiems savo darbų. Net į galvą
tokia mintis neatėjo. Drožinėjo savo širdies nuraminimui ar kaimynų
paprašytas, gaudavo "unt cėgarietų", apie garbę nė nesapnavo. "Atrado
mane Kancedikas, kaip Kolumbas Ameriką", - yra sakęs Riauba. Iš ti
krųjų buvo ne taip. A. Kancedikas tik išplukdė Riaubos kūrybą į plačius
vandenis, o atrado jį plateliškė mokytoja, liaudies meistrė Stanislova
Andriuškaitė, rašoma Plungės rajono laikraštyje "Kibirkštis". Čia pat
išspausdinti įdomūs S. Andriuškaitės atsiminimai, kuriuos skaitome ir
su grauduliu, ir su šypsena: 1959 m. vasarą ji rinko eksponatus rengia
mai liaudies meno parodai. Mokytojas Barusevičius nulakdino rinkėją
į Godelius pas buvusią pedagogę Reginą Jonušienę, kurios namuose ji
pamatė iš medžio išdrožtą voveraitę. "Sužinojau, jog tai kažkokio Riau
bos darbas, tuoj nubraukėm pas jį". Rado jie Riaubą, gyvenantį į žemę
susmegusioje mažoje trobelytėje. "Kambarėlis mažytis, gal po kokius
tris žingsnius į abi puses, vienas langelis, lova, darbastalis, pečius, paties
darbo altorius ir labai daug skulptūrų. Žmogelis mažytis, apiplyšęs,
sušiuręs. Klausinėju, kas padirbo šitą, aną, tą. "Tata aš pats, aš, aš, - vis
sako". Prisistačiusi eksponatų rinkėja, Stanislova klaususi, ar galinti pa
siskolinti jo darbus parodai. "Gali,gali,-sakoRiauba,-duosiu"."Ir tam
sta būtinai ateikite, - kviečiu. - Ne, ne, - drąsiai sako žmogelis, - negaliu,
nes neturiu kelnių..."6
Varganame St. Riaubos kelyje atsiradęs A. Kancedikas plačiai išpo
puliarino jo darbus. Riauba išgarsėjo, jo trobelę ėmė lankyti muzieji
ninkai, kolekcininkai ir šiaip žmonės - vieni labai geri, besistengiantys
jam padėti, kiti - klastingi ir gudrūs, veltui ar pusvelčiui norį isigyti jo
darbų. Tokie dažniausiai lankėsi su buteliais, gėrė patys ir meistrą gir
dė. Jau ligos pakąstas Riauba sielvartavo: "Kad mane kas nors būtų su
laikęs, kad nereikia rūkyt, nereikia gert... Per vėlu, per vėlu..." Visus
meistras draugiškai ir meiliai priimdavo. Iš tiesų "į gyvenimą jis žiūrėjo
geromis ir patikliomis akimis". Gaila, niekas neužfiksavo Riaubos - varguolėlio, suklupusio prie savo altoriaus (juk drožė , kad prie jo melstų
si); vėlesnėse nuotraukose Riauba šypsosi ar sėdi primerkęs akis, į kaž
ką įsižiūrėjęs. Aprengtas šiltu megztiniu, striuke ar "františku" languo
tu kostiumu (su juo galbūt Kancedikas vežėsi Riaubą parodyti Ma
skvos). Auksinėm raidėm meistro širdyje rašyti Zafiros, Laimutės, Da
nutės, Reginos, Stanislavos, Janinos vardai. Moteriška širdis linkusi už
jausti, padėti. Tad jos, čia paminėtos ir nepaminėtos, guodė S. Riaubą
geru žodžiu, laiškeliu, skubėjo į jo trobelę su maistu, rūbu ar kitu ku-
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kliai buičiai reikalingu daikteliu. Riauba, kaip toj dainoj, "už širdį širdi
mi mokėjo". Kupinas dėkingumo, savo geradares tokiais gražiais var
dais vadino, kokius ne kiekvienas poetas sugalvotų. "...Sveika, brangio
ji mergele, sveikinu tave ir bučiuoju, iš visos širdies dėkoju už laiškelį,
tavo laiškelis man džiaugsmas ir paguoda, tu aukso bitele sidabro spar
neliais, ačiū tau, kad paguodei, dabar aš truputį nusiraminau, pradėjau
dirbti, man darbai sekasi gerai, tik man yra viena bėda..." - išsako savo
bėdas, rūpinasi, kad sniego daug iškrito, ir mergaitė ilgai neatvažiuos,
"...tu gali atvažiuoti tik kovo mėnesį, aš meldžiuosi prie šventos Barbo
ros, kad greičiau ateitų pavasaris. Žinai, tu, aukso bitele, aš tavęs pasiil
gau, tu man parašyk laiškelį. Su pagarba S. Riauba". (Iš laiško Zafirai
Leilionienei).
Vargo užgrūdintas, Riauba buvo kantrus, niekam, kol galėjo, nesi
skundė, ir sunkumui ar ligai užpuolus. Ten pat, Godelių kaime, gyve
nantys liaudies meistrai Regina ir Justinas Jonušai (priglaudę Riaubą
savo troboje, užleisdami jam vieną iš savo dviejų kambarių, kuriame jis
išgyveno apie 20 metų, o išėjęs į jam parūpintą kitą vietą, vėl norėjęs
grįžti) prisimena vieną susitikimą su Riauba, kai šis dar gyveno bakūžė
lėje. Ilgokai nematę Riaubos lauke, Jonušai sunerimo - gal sergąs. Nuė
jo Jonušas pažiūrėti: iš tiesų meistras negaluojąs. Apsidžiaugęs draugo
atėjimu, silpnumo valandėlę Riauba nusiskundė, kad blogai esą, bet tuoj
pat susigriebęs su žemaitišku atkaklumu tikino, kad yra sveikas. Labai
vaizdžiai Jonušas perteikia jų pokalbį:
Vo kap gera, kad to, Jostin, pareje. Vo nebžėnau, kap bebūto bovė su monėm.
- Kas tep benutėka? - klauso.
- Vo juk mata, ka aš jau vėsą nedielė ledo deinas kap Skaudalų meilinks, vondėnį pro šalį.
Pasiediejė biškį ont lovos ėr viel saka:
- Ni velna nabūčiau įsiledės į truobelė. Tik tavi, Jostina...
Ėlga nelaukės, aš ė viel klauso:
- Rasiet, sergos esi?
-Ne - onsšnek.
Ne ta ne... Varuovruodą toliau. Aplei šion bei ton...
- Dabar, - sakau, - nebier tep bjaure, kap onksčiau bova. Juk anta,
ūkie šeina pjaunont bova ėr nuslabiejės?
- Je, - atsėmėn Stanisluovs, - ton deina nabovau ni kosnė kondės. No
ėr vakarykšte tik džiūvusių vobolų, arbatas so dounas plotelė... Ka atėgeivėjau vyra ė klaus, ar eso kon kondės. Toukart aš ė pasakiau anims
vėsą teisą. Būčiuo kondės, ka būčiuo toriejės kon kostė. Ruoduos, Ivanauskis Kazė atėdavė sava peitus ėr sakė, kad ožkuosčiuo, paėlsiečiuo

ėr ečiau nomėj. Aš tep ė padėrbau. Nu tuo laiką kuojės į kolkuozą nebkieliau. Vo ketą deiną nuėjau pas Juonauskienė Kuotrė vėrbuum kapuotė. Je... Gavau ė pavalgyte ė unt cėgarietų. Vo tep stūmiau metus
kapžyds ratus. Retsykes lėka laika ėrdruožiniejėmou...". "...Vo šėndeina paiemė tuoki zlastis! Mata, neatvažiava ėš Vėlniaus vežtėis mona darbielių... Vo bova prižadiejė priš tris mienesius. Tiek pristatiniejau, kad
anėj nabsotelp mona truobelie..."7
Visas nuoskaudas, nerimą, vienatvės liūdesį gydė gamta. Labai an
ksti keldavęs, "palesdavęs kaip žvirblis" ir eidavęs aušros pasitikti. Gam
tą Riauba mylėjo kaip tikras pagonis, lenkėsi jos dieviškai paslaptingam
gyvastingumui, į tekančią saulę žiūrėjo kaip į kasdien pasikartojantį ste
buklą: "O kas per saulė, kai į ją veizi iš ryto! Kaip ana teka! Ten yra ugnis,
ir ana visa plakas. Tekant saulei gali pamatyti laimės senelį. Per tris sti
klus. Plika akimi jo nepamatysi..."9 Labai mėgo Riauba vaikščioti. Pa
vasariui išaušus, kaltai kalteliai iki rudens gulėdavo neliesti. Išeidavo į
miškus. Ten buvo jo stichija, kurioje jautėsi laimingas.
Jau septyneri metai, kai nekaukši Riaubos kaltelis. Porą metų prieš
išeinant ten, iš kur negrįžtama, gal nujautimo vedinas yra pasakęs: "Se
nis jau prie manęs parein..." Ar taip pavadino tą, kuri, išmušus lemtin
gai valandai, nukerpa gyvenimo siūlą? Tas "Senis" pasilenkė prie Že
maitijos dievdirbių ainio veido ir užmerkė jo mėlynas akis 1982 m. ba
landžio 12 d. Mažasis girių karalius mirė. Bet ar mirė? Ar ne jo siela
kvatojasi ir verkia, liūdi ir svajoja, įrėžta kalteliais į gyvybingas skulptū
ras? Visa, ką jis turėjo gražiausio - paliko mums.
O kur Riaubos darbai? Vilniaus ir Telšių muziejuose saugoma tik
apie 50 jo skulptūrų. Tai labai mažai. Ankstyviausios -1961 metų. O kur
ta gausybė - paukščiai, slibinai ir kitos "majadnos skulptūros, kurias 1952
m. matė S. Andriuškaitė ir kurioms nuvežti į parodą prireikė sunkveži
mio? Kur ta gyva misterija - "visas kambaiys nustatytas spalvingom įvai
raus dydžio skulptūromis, vaizduojančiomis žmones ir žvėris" 10, taip
nustebinusi A.Kancediką? Kur šio straipsnio autorės, aplankiusios
Riaubą 1979 metais, matyta giedanti, plazdanti, gražiai nuspalvinta
paukščių ir gyvulėlių šeimyna, kur natūralaus ūgio besišypsanti mergai
tė su gyvų gėlių puokšte rankose, džiuginusi meistro širdį?
O,
jeigu visi, kas pirko ar gavo dovanų iš Riaubos, nuneštų jo dar
belius į vieną vietą ir įkurtų Plungėje Riaubos muziejų!
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PASAKOJA MONIKA BIČIUNIENĖ
Monika pasakoja savo gyvenimą

Nuoširdžiai linkime dar
ilgai savo kūryba puošti
Lietuvą ir reiškiame

Aną vasarą su sūnumi keliavom po gim
tąsias vietas. Nuvažiavom ir į Baublius. Nebe
buvo ką parodyti - kur ne kur trobelė. Tiek be
likę iš šitokio didelio kaimo. Ežerai tebėr. Vi
sa virtinė - Baublių, Kurkliečių, Indriūnų,
Konstantinavos. Ir vanduo dar švarus tebėra.
Švarus ir mėlynas.
Čia, Rokiškio apskrities Panemunio val
sčiaus Baublių kaime, 1910 metais balandžio
28 d. gimiau.
Tėvas mano, Ignotas Dzikavičius, visą sa
vo jaunystę praleido žvejodamas. Baublio ir
kiti Rokiškio apskrities bei netoli esančios
Latvijos ežerai priklausė rusų dvarininkams.
Jie tuos ežerus išnuomuodavo verslininkams.
Tie samdydavo darbininkus žuvims gaudyti.
Tai ir mano tėvas ištarnavo ant ežerų dvylika
metų. Maitino tėvas didelę šeima - bobutę, se
nelį, tris sūnus - Romualdą, Joną ir Alfonsą,
dvi dukteris - Nateliją ir mane, Moniką.
Tėvelis turėjo gerą balsą, buvo kviečiamas
į laidotuves giedoti, mokėjo daugybę pasako
jimų apie velnius, vaiduoklius. Būdavo, pasa
koja, visokius atsitikimus žiemos vakarą, pribaido, nėr kam nė į tvartą eit. Mirė jis antro
jo pasaulinio karo metais, vokiečiams užėjus,
nuo dusulio.

Mama mano, Joganė Šeškaitė, kilusi iš
gretimos Kvetkų parapijos. Buvo daibštuolė,
audėja. Mirė mama pergyvenusi karo baisy
bes, palaidojusi vyrą, sūnų.
Sunki buvo tėvų dalia. Tėvas nustojo svei
katos ant ežerų bedirbdamas ir metė žvejybą.
Stojo su motina Konstantinavos dvare netoli
Rokiškio ant ordinaruos. Per žiemą šėrė gyvu
lius. Septyniasdešimt raguočių prižiūrėjo.
Gyvenome kumetyne, kambarėlyje su vienu
langu. Visiems kumečiams buvo bendra dar
žinė gyvulių pašarui, bendra kepame duonai
kepti. (Ir ten su sūnum buvom nuvažiavę. Nie
ko nebeatpažinau - perstatyta viskas, mecha
nizatorių mokykla įrengta.)
Baubliuose paliko mūsų gryčiutė. Užėjo
pirmasis pasaulinis karas. Niekas nesitikėjo,
kad tokiame užkampyje eis frontas. Bet aštuo
nioliktais metais ten buvo baisūs susirėmimai.
Sudegė trobelė su klėtele ir su tėvų turtu. Li
ko tėvai su didele šeima be savos pastogės.
Po pirmojo pasaulinio karo svetimi ponai
pasitraukė iš Lietuvos. Pradėjo parceliuoti
dvarus. Išparceliavo ir Konstantinavos dvarą.
Naujakurių kaimui davė Čibilių vardą, bet nie
kas jo taip nevadino. Liko Konstantinava.
Tiems, kurie dvare ilgai tarnavo, davė dide-

didelę pagarbą.
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snius sklypus. Mano tėvai gavo aštuonis hek
tarus - šešis ariamus ir du pelkių. Kaip pade
gėliui Lietuvos valdžia tėvui davė ir keletą
kietmetrių miško, paskolos. Susivežėme tuos
medžius, dideliais pjūklais juos supjovėme.
Pasistatėme ant tų aštuonių hektarų gryčią, ir
visi laimingai gyvenom.
Paaugusius vaikus tėvai leido uždarbiauti.
Ir aš eidavau. Paskui mokiausi siuvėjos amato
Panemunėly. Ten, netoli geležinkelio stoties,
toks Kaušakis turėjo didelį namą. Vieną galą
išnuomavo mokyklai, kitame gale - siuvykla.
Mokytojas buvo pats Kaušakis, o siūti mokino
dvi seserys lenkės, diplomuotos siuvėjos, {sto
jom mokytis siūti kartu su Stefanija Kalvelyte,
geriausia drauge iš gretimo kaimo. Turėjom
bute lovas. Tėvas buvo man nupirkęs išsimo
kėtinai siuvamąją mašiną "Singer". Brangiai
kainavo ir butas, ir maistas, ir siuvimas. Bailė
buvau gerą medžiagą kirpt, o Stefanijai geriau
sekėsi, ji ir šiandien gera siuvėja. Po metų aš
ir atsitraukiau.
Išėjau į Latvijąpas ūkininkus tarnauti, kad
galėtumėm padengti skolą už siuvamąją. Rei
kėjo tėvams padėti, o ir apsirengti gražiai no
rėjau. { Latviją dėl to ėjau, kad ten brangiau
mokėjo. Už pusmergę ir mergą eidavau, ir pa
dieniais per pačias didžiąsias darbymetes. Vi
ską mokėjau dirbt - visus lauko darbus, karves
melžt, kiaules liuobt. Atsilygindavo latviškais
pinigais - latais. Lietuvoje juos keisdavome į
litus: užvieną latą - du litai. Didelis pinigas bu
vo litas. Kviečių centneris kainavo septynis li
tus, o už 70 litų labai gerą karvę galėjai nupir
kti. Už mergavimą latviai per mėnesį duodavo
40 latų. Dar pridėdavę vilnų, latviško milo.
O pradėjau nuo piemenės. Prisimenu, ga
niau karves pas eigulį kirtimuose. Palikti tik
dideli šimtamečiai ąžuolai. Būdavo, pasislepiu
pojais nuo lietaus. Užėjo audra, tai tuos ąžuo
lus išvertė. Kad būčiau buvus per audrą, ir ma
ne apvertę būtų. Viena ganiau - kitų kaimynų
žemės labai toli. Baugu. Ganyti suderėta iki
Visų šventųjų, iki lapkričio pirmos. O namų
pasiilgau, mamos. Dienas skaičiuoju. Atsime
nu, liko man piemenauti dvi savaitės ir tiys
dienos. Atsistojau ant tokio aukšto kelmo:
karvė ėda tuos kirtimuos • ragai matos, stirnos
šokinėja, o aš dainuoju viena sau:
Per dvi savaitėles
Ir tris dienytėles
Greitai išvažiuosiu
Iš tos žolytėlės.

Latvis pavežė mane tik iki rubežiaus, ir aš
parėjau namo pėsčia - aštuoniolika kilometrų.
Į mokyklą ėjau labai mažai - pirman sky
rium Nežinau, ar aš jį baigiau, ar ne. Mokykla
toli, šalia Nemunėlio. Pavasarį ar rudenį lan
kos užtvinksta. Žiemą, kai pašąla, tai mums
gerai - ledu einam. Būdavo, nusivelku kailinė
lius, atsisėdu antjų, vaikai - už rankovių, ir ma
ne taip parveža namo...Panemunėlio mokykla
- kokie penki kilometrai nuo namų. Būdavo,
kol pareini, pavargsti, nori miego, nebe pamo
kos galvoj. Bet skaityti, rašyti išmokau. Tik ne
mokykloj. Pati. Mokykloj išmokino raides,
dailyraštį. Namuose buvo laikraščių, maldak
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nygės - tai ir skaitydavau. Labiau prasilavinau,
kai tapyti pradėjau.
Vyriausias mano brolis Romualdas nuo
mojo ūkį, Jonas gyveno pas uošvį su didele šei
ma, o trečiasis - Alfonsas išėjo savanoriu į ka
riuomenę Lietuvos ginti. Jauniausia sesutė
Natalija mirė maža per pirmąjį karą. Neilgas
buvo ir brolio Alfonso gyvenimas. Grįžęs iš
kariuomenės, išmokėjo man dalį, pradėjo ūki
ninkauti tėvų namuose. Rudenį merkė linus,
peršalo ir mirė, palikęs našlę su vaikais.
Buvau dvidešimt ketverių metų, kai ište
kėjau už Liongino Bičiūno iš gretimos Kvetkų
parapijos, Medikių kaimo. Susipažinome Pa
nemuny, kermošiuje. Padraugavom kelis mė
nesius - supratau žmogų. Tėvams irgi patiko
žentas. O man svarbu buvo ir tai, kad jis siu
vėjas - visą laiką amatnyko, tik amatnyko no
rėjau...
Buvo jis iš didelės šeimos. Tėvai turėjo 12
hektarų žemės. Ją padalinus, vaikams teko po
du hektarus. Tiek ir mudu gavom. Man, kaip
sakiau, brolis Alfonsas išmokėjo pasogą - tūk
stantį litų ir arkliuką. Už tuos pinigus nusipir
kom seną jaują, kur linus mindavo. Surūkusią
tokią. Iš jos rąstų ant tų dviejų hektarų vyro
brolis padėjo suręsti gryčiukę - viename gale
mudu įsikūrėme, kitame karvutę, arkliuką lai
kėm.
Vyras buvo geras siuvėjas. Siuvojis ūkinin
kams ir prastiems žmonėms sermėgas, kaili
nius, sijonus, marškinius, kelnes. Ir dakta
rams, ir mokytojams siuvo. Atvažiuoja ūkinin
kas su ratais, susodina mudu, įkelia siuvamą
ją ir išsiveža. Trobą užrakinam. Netoliese gy
veno vyro brolis, tai gyvulėlius mūsų prižiūri.
Kaime žmonės myli siuvėjus. Vakarais uždega
primusinę lempą. O kad apkraus stalą maistu,
pačiu geriausiu - pyragas, sviestas, sūris, kia
ušiniai. Dieną, kitą. "Na, kuo darjus pamylėt?"
- klausia gaspadorius. O aš jau paprasto mai
sto pasiilgau. Mačiau virtuvėje neluptų bulvių,
kopūstų - net seilės varva. Siuvam viename
kieme, kol apsiuvamvisą šeimyną. Aš vyro pa
dėjėja buvau. Kaip gražiai mudu sutardavom,
niekada nesipykdavom.
Neturėjom tada nei radijo, nei televizo
riaus, nebuvo kada ir laikraščių skaityti - vis
siūdavomabudu, rūpėjo užsidirbt, ant kojų at
sistot. O čia - vėl karas. Vokiečiai miesteliuo
se pradėjo žydus rinkt. Mano tėvas matė - Pa
nemunio žydai varomi mojavo rankom, su
diev, sako, nebematysit mūsų... Atėjo eilė ir
lietuviams - tai tą, tai aną suėmė, išvežė kažin
kur. Gaudynės darbams į Vokietiją prasidėjo,
žmonės slapstydavosi.
Pasitraukėm ir mes iš Medikių. Atvažiavo
vyro brolis, sukrovė į ratus nedidelę mūsų
mantą, ir išvažiavom už Pandėlio, Skapiškio
pusėn, pamiškėn, kur Daupelių kaime brolis
gyveno. Siuvom vėl pas ūkininkus. Bet ir čia
atėjo karas. Vyrai bunkerį padarė, ir ten sėdė
jom. Iš vienos pusės šaudo, iš kitos. Jei būtų
metę bombą, iš mūsų būtų likusi tik košė. Bet
toks jau likimas - nepataikė. Pritilo šaudymai,
tik matom -vokiečiai kalnely barzdas skuta, vi
sai netoli. Bet greit trauktis pradėjo. Pasitrau
kė - iš balos išlenda rusų kareivėliai. Murzini.
Mes sėdime bunkery, tie prieina: "Nemcu net?

Nemcu net?" Mato, kad civiliai žmonės, nuė
jo. Žiūrim - su arkliais sužeistuosius veža. Iš
palapinių ligonines padarė.
Nustojo lėktuvai lėkt, nustojo tankai eit.
Aš baisiai drąsi šniukštinėt pakrūmėm: karei
viai ten visko primėtė, o mes nieko nebeturė
jom. Gi žiūriu - vokietis guli. Priėjau. Manau,
gal dar gyvas - taigi žmogus, vis tiek motinos
vaikas, ką nors daryt reikia. Bet jau visokie va
balai veidu ropinėja... Paskui paeinu toliau pievutė pilna prišaudyta rusų. Ir gaisrai - vien
dūmai, vien dūmai aplinkui. Aštuoniolika gai
srų suskaičiavau.
Karas baigėsi. Bet greit toks sumišimas,
tokia suirutė pasidarė - nežinai, iš kurios pu
sės paukšterės, ir tavęs nėr. Jaunimas nenori
kariuomenėn eit, miške slepiasi. Liepia regi
struotis - vaikinai bijo, nelenda iš miško. O pa
skui rusų kariuomenė ėjo "valyt" miškų - kiek
žuvo. Baisu. Pradėjo Sibiran žmones vežt.
Dieną vienų bijok, naktį kitų - ir vilko, ir me
škos saugotis reikia. Parduotuvės tuščios, nie
kur duonos nebekepa. Paskui jau atveždavo į
krautuvę forminės - kilometrinės eilės per vi
są naktį. Ir suaugę, ir vaikai stovėjo.
Nebegrįžom su vyru Medikių kaiman. Ap
sigyvenom Panemunio miestely. Ten buvu
siuose grafienės rūmuose atidarė septynmetę
mokyklą. Su vyru pradėjome dirbti sargais.
Per visą tą suirutę aš jau vaikščiojau su Rimu.
Vyras mane nuvežė Rokiškio ligoninėn, ten ir
gimė sūnus. Atvežė mus vyras tan pačian Pa
nemuniu. Toks akmeninis namas buvo - gra
fienės kumetynas. Tai tenai mes ir gyvenom.
Kūreni, o kai reikia tas vaikas mazgot, tai ūūū
- Jėzusmarija, šitaip šalta būdavo. Pakui perkėlėm iš Medikių savo trobelę ir pragyvenom
čia kelerius metus. Vyras dirbo Pandėly prie
kelių. Tai tiltas suyra, tai kelią taisyt reikia. Ir
pašaldavo, ir šlapias visas. Pardavėm trobelę,
paėmėm dar iš banko paskolos ir pasistatėm
Pandėlygryčiukę su gonkelėm. Dirbau Pandė
lio vidurinės mokyklos internate naktine au
kle. Patiko tas darbas, o ir vaikai mane mylė
jo - auklėtute, naktinėle vadindavo.
Pandėly mokėsi ir sūnus Rimas. Jam labai
sekėsi piešti, tad mokytojai patarė leisti į Vil
nių, į Čiurlionio meno mokyklą. Vyras jau bu
vo ligonis, bet dar savo ranka parašė sūnui pa
reiškimą, jis labai norėjo, kad Rimas mokytų
si dailės. Pandėlio mokytojai nuvežė vaiką į
Vilnių, jis išlaikė egzaminus ir įstojo į tą dai
lės mokyklą.
Tais pačiais metais negailestinga mirtis iš
gyvenimo išplėšė mano vyrą. Sūnus liko be tė
vo, o aš - viena Pandėlio giyčiutėje. Savo siel
vartą į giesmę sudėjau:
Oi dieną aš viena,
A š vargšė likau,
Daug vargų, nelaimių
Pandėly mačiau.
Pandėlio kalnely
Kapeliai yra,
Ten guV palaidotas
Vyrelis mano.

Kas vakaras rytas
Aš jį prilankau,
Per juodą žemelę
Jo veidą matau.

Monika pasakoja
apie Lietuvos
kaimo buitį
Pradžioje gyvenimo tėvai buvo bežemiai,
tad sodybą turėjo mažytę: trobelė, klėtelė,
šulinys su svirčių. Sodybėlė buvo aptverta
štankietais - medine tvorele. Aplink augo
aukšti medžiai. Po langu - gėlių darželis. Pir
kia mūsų buvo dūminė, langeliai mažyčiai,
keturių šybų (šybas - lango stiklas). Kai vir
davo, dūmai eidavo lauk per aukštinį - tokią
skylę. Kai nebekūrena, ją užstumia. Virtuvė
išvien su gryčia. Krosnis kaimiška, didelė - se
nelis ant jos miegodavo. Mama kepdavo duo
ną, špižiniuose puoduose valgį virdavo. Palei
sieną - lovos. Vienoje - tėvai, kitose vaikai
miegodavo. Kampe, prie langelio, medinis
nedažytas stalas, aplink - ilgi suolai. Laksty
davom apie juos maži būdami. Dar buvo pa
valgė - kamarytė pasidėjimui.
Visus baldus dirbo senelis. Klėtelėj var
stotą turėjo. Geras meistras buvo. Pynė skalinius krepšius karvėms pašarui nešt, krepše
lius iš vytelių bulvėms, pintinėles uogoms, sė
tuves, darė bačkutes, rėčkas, arklus iš med
žio, skobė šaukštus, klumpes. Ne tik
saviškiams ar kaimynams, veždavo ir turgun.
Pilna klėtelė būdavo prikrauta jo dirbinių.
Per pirmąjį karą viskas sudegė.
Mama labai mėgdavo avis auginti. Pati jas
kirpdavo, pati vilnas verpdavo. Paskui ausda
vo, kas šeimai reikalinga, iš vilnų - gražus mi
las sermėgoms, sijonams žiemai. Vilną ataud
žia ant linų - čerkasas kailinių viršui apmušti.
Iš čerkaso siūdavo ir paltus, kostiumus, bur
kas (burka - toks drabužis su gobtuvu, viršum
palto dėvimas). Iš įvairiom spalvom dažytų li
nų ar pakulų ausdavo visokias raineles langu
čiais ar juostelėm vasariniams drabužiams.
Mane mama išmokė plonai plonai verpti.
Žiemos vakarais aš verpiu, mama audžia. Ir
megzdavau. Staltiesę, užuolaidas numczgus
buvau.
Turėjau tautinius drabužius šventadie
niams. Vėliau ir pirktiniais rūbais puošdavomės. Pas ūkininkus tarnauji, užsidirbi litų.
Dalį šeimai atiduodi, bet per metus, būdavo,
įsitaisai gerą suknią, batukus. Markizetas,
muslinai, šilkai blizgantys - visokių brangių
medžiagų Lietuvos laikais būdavo pirkti.
Gražiai puošdavomės: suknios iki žemės,
kliošai bent iš kelių metrų, skrybėlaitė ant
šono. Dideli bryliai madoj buvo, dirbtinėm
rožėm papuošti. Dabar tokių nematau.
Avėdavom klumpėm - padas medinis, vi
ršus iš odos. Žiemą per šalčius - veltinukus su
kaliošais. Tėvelis vyžas pindavo iš karnų. Kar
nas plėšdavo nuo liepos medžio. Vyžas vyrai,
būdavo, ant veltinių apsiauna, kai miškan rei

kia važiuot. Pandėly siūdavo čebačiukus rangytais auliukais. Šventadieniui. Visą vasarą,
būdavo, basom. Ir į bažnyčią - basom. Už
šventoriaus užeini, tada tik bateliais apsiauni.
Tėvelis ežere žvejodavo kartu su kitais
samdytais žvejais. Įrankius jiems duodavo tinklus, čelnas (tokie dideli laivai). Kai meta
tinklus, tai vienam ežero krašte čelna, kitam
krašte čelna. Paskui suka ilgą ilgą šniūrą - taip
traukdavo tinklą. Žiemą tinklą kišdavo po le
du. Darydavo taip: iškerta ekertis (eketes A.S.), abiejuos ežero galuos lede įtaisytos
bačkos, per jas dišliai perdėti, tuos dišlius vy
rai suka. Taip tinklas vyniojas, kol jį ištraukia
pro kitą galą. Esu nupiešus paveikslą, kaip
žiemą žvejodavo.
Tėvelis megzdavo sau triūbnyčias - tokius
tinklus mažom akutėm. Ežere ištiesdavo, ka
da gaudydavo žuvį. Buldoka (tokia kartis, ga
le - bumbulas) nustumia tą triūbnyčią ir pa
lieka nakčiai ežere. Reikdavo leidimą turėti,
be leidimo negalima buvo žvejoti.
Kai tėvai gavo žemės, pasistatė giyčią ant
kalnelio didesniais langais - šešių šybų. Dar
ir tvartą, daržinę, klojimą. Šulinys buvo ne su
svirčių, o sukamas. Pirtį turėjom nuošaliau
nuo sodybos. Už pusės kilometro tekėjo Ne
munėlis, už kilometro tyvuliavo Konstantinavos ir Janikūnų ežerai. Vasarą bėgdavom
maudytis. Nebėr mūsų sodybos. Meliorato
riai viską išvertė, ir kalniukas sumažėjęs...
Naujojoj giyčioj, be virtuvės su didele
krosnim, buvo kamara - geroji troba svečiui
priimti. Dar tamsi kamarėlė. Gerojoj troboj
kabėjo šventi paveikslai, stovėjo stalas, pora
kėdžių, drabužių spinta (iš Rygos mamos
brolis buvo atvežęs), lova. Aš ten vasarą gu
lėdavau. Žiemą kamaros nekūrendavo, mal
kas taupė. Kamaroj stovėjo ir kuparas - ma
mos kraitinė skrynia: mėlyname fone geltoni,
raudoni, melsvi obuoliukai... Giyčios langai
buvo uždengti trumputėm užuolaidytėm iš
rangyto popieriaus, geresniam kambary - iš
perkelio. Gryčia - su langinėm, rudai dažy
tom. Troba buvo iš rąstų, tvartas - iš molio,
daržinė - iš lentų, klojimas iš apalkų (nuo sie
nojų atlikusių lentgalių). Stogai šiaudiniai.
Daržinėj laikė pašarą gyvuliams, žiemą - šiau
dus. Klojiman vasarojų, rugius sukrauna,
spragilais iškulia. Paskui atsirado arklinės
mašinos, vėliau ir kitokios, geresnės.
Valgis tiek mažažemių, tiek didžiažemių
ūkininkų buvo paprastas - kopūstai su mėsa,
batviniai, avižinis kisielius, bulvienė, blynai.
Mėgom bulbišnikus - tokius kukulius. Virtas
bulves nulupa, sugrūda, pavolioja miltuos,
ant taukų blėkutėse pakepa krosny - skanu!
Rūgščių visokių mama padarydavo - iš duo
nos, rašalo. Ant didžiųjų švenčių tėvelis alų
dalydavo. Mokėjo k.eptinį ir daiytinį. Keptinis -tai salyklą kepa krosny. Dalytinis - saly
klo nereikia kepti: apšutina, išsunkia ir pila į
ąžuolines rėčkas. Dardėdavo mielių, apynių.
Salyklą darydavo iš miežių. Pamirko kelias
dienas, supila į maišą, vanduo nuteka, tada
padeda šiltai, kad sudygtų. Daigai per maišą
išlįsdavo. Kaip ežys pasidaro. Sudžiovina, su
mala girnom, tada pila verdantį vandenį. La
bai skanus ir stiprus tėvelio alus būdavo.

Girnos - tai dėžė, joje du apvalūs, akme
nys su skyle, vidury - kotas: įsitveri rankom ir
trini. Maldavo mama, tėvas - kas daugiau
sveikatos turėjo. Ne tik miežius salyklui mal
davo: taip pat miltus paršiukams ir duonelei.
Jei nėr pinigų malūnan į Pandėlį nuvežt, tai
padžiovina grūdus krosny ir mala. Per karą
tik girnom ir malė.
Mama šventėms kepdavo pyragą - didelį
ir mažą. Mažasis - vaikams. Su razinom, var
ške. O duonelę kepdavo taip: iš vakaro įma
išo duonkubily, per naktį parūgsta, ant lytojaus išminko, apkloja šiltai - kailiniais ar pa
galve, kad pakiltų. Tada kuria krosnį. Ant li
žės pirma deda ajerų arba klevo lapų, tada
padaro iš tešlos pailgus kepaliukus ir šauna
krosnin. Ant pirmojo kepaliuko įspausdavo
kryžių, o kitus pirštu apkantuodavo. Vaikams
likdavo pogrundis arba paliepsnis. Nepasidalindavom, kai iškepdavo. Išima duonelę iš
krosnies, padeda ant suolo, apšlaksto vande
niu, kad plutelė minkštesnė būtų, apdengia
balta staltiese ar rankšluosčiu. Kai ataušta,
išneša į kamarėlę. Duona kvepianti, skani. Su
saldžiu ar rūgščiu pienu (kefyro tada nežino
jom). Ir viena skani. Duonos kepimas buvo
šventė. Visam mėnesiui iškepdavo. Nepely
davo, kaip dabar.
Ant savo aštuonių hektarų tėveliai laikė
karvę ir telyčią, arba ir dvi karves, arkliuką,
avį, paršiukų, vištų. Pieną nešdavo pieninėm
Vieną bekoną irgi parduodavo. Litų reikėjo
mokesčiams, kitiems reikalams.
Žemę dirbdavom patys. Tėvelis arkliu ar
davo. Broliai irgi mokėjo visus ūkės darbus.
Aš grėbiau šieną, rugius rišau, vežimus kro
viau, kitus dartbus dirbau. Kaimynai tais lai
kais eidavo talkon vienas pas kitą kulti, linų
rauti. Sunkus, bet linksmas darbas buvo kū
lė. Vaikai arklius varo, suaugę į aparatą javus
kiša. Kūlėjų susirinkdavo daug. Jaunimas
šposydavo. Pabaigtuvėms kokį aviną pjauda
vo ar paršiuką, alų darydavo. Skambėdavo
kaimas nuo dainų.
Su draugėm susitardavau kartu linus rau
ti. Nurauname pas vieną, einame kitai į talką.
Linus sėjo visi. Visos pajamos - linai. O dar
bo prie jų daug. Tėvelis pasėja. Pradeda žy
dėt -visas laukas mėlynas. Galvutės paruduo
ja - reikia raut. Rankom. Nurautus sustato į
gubeles. Paskui veža namo. Sėmenis iššukuo
ja kabliais ir supila į žardus prie daržinės.
Iškultus linų šiaudelius veža ar į upę, ar į kū
drą - pamerkia, apslegia pagaliais, akmeni
mis, kad nepakiltų. Porą savaičių šiaudeliai
pamirksta, tada juos išima ir lygioj pievoj klo
ja. Taip pastovi ilgą laiką - lig šalnų. Paskui
suima, sustato gubelytėm. Pradžiūsta, tada
suriša pėdais ir veža į jaują. Jaujas ne visi tu
rėjo. Reikėjo nuomot, brangiai mokėt. Iškū
rena jaują stipriai, sudžiauna linus ant ardų.
Traškūs pasidaro - taip sudžiūsta. Anksti lytą du arkliai stakles suka, juos bernas varo.
Viena merga neša nuo ardų pėdus, kita ima
pėdą ir skiria į saujas, dvi - staklėse: kiša į jas
linus, saujos išeina pro antrą pusę, kitos su
renka ir suriša linus pundan. Taip išmina li
nus.
Išmintus linus veža namo, sukrauna ant
tvarto ir braukia brauktuvėm. Spalius nu
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braukia. Tada šukuoja - vielinėm šukom atski
ria pakulas. Gerus linus dar šukuoja šeriniu
šepečiu (iš šerno ar kiaulės šerių). Po to ver
pia. Jei pardavimui - tai nubraukia, į punde
lius suriša, sudeda į koras (ratus šienui vežti)
ir veža turgun - Pandėlin arba Rokiškin.
Bulves ir vieni nusikasdavom. Malonu
mas, jei gražios dienos. Kai sava žemė - pats
šeimininkas, tai irpritykai gražių dienų. Nuka
sę bulves, supilam į tvarto kampe įtaisytą
aruodą arba sudedam į kapčių. Kapčių taip dė
davo - supila krūveles, apdeda šiaudais, apipi
la žemėm. Viršuj kaminiuką padarydavo, kad
nedustų. Laikydavosi visą žiemą kuo puikiau
siai. Jei reikia žiemą bulvių - išimi kokį porą
pūrų, vėl užtaisai kapčių, ir gerai. Kiti ir rūsius
turėjo, ten laikė.
Tėvelis rūkė. Pypkę turėjo. Kračkais vadi
no rūkorius - kad krenkši. Taboką kaime pa
tys augino. Mama bardavos - geriausią žemę
tam užima. Taboklapius, būdavo, suveria ant
vielos ar siūlo, kad išdžiūtų. Kai pritrūksta, tai
ir kotus surūko.
Šventėms, bet tik didžiosioms, "tautinės
tabokos" pirkdavo. Brangi ji buvo - už pakelį
vienas litas.
Nebuvo kaime sodybos be gėlių darželio.
Buvau mergaičiokė, vienatūrė, todėl aš rūpi
naus darželiu. Žydėjo čia nasturtos, jurginai,
astrai, čebatėliai, mėtos, po langais - diemedis,
senmergių rožės (taip vadinom piliarožes).
Tada buvo mada palangėj padaryti lysves - Ge
dimino stulpus ir apsodinti smulkiom gėly
tėm: mėlynikėm, našlaitėm, dobiliukais - bal
tais ir raudonais, rūtom. Atsisėdi ant suoliuko
palangėj pailsėt - žolynai kvepia, bitutės dūz
gia.

Monika pasakoja
apie šventes, papročius
Mokėjo anais laikais kaimo žmonės lin
ksmintis, šventes gražiai švęsti.
Vasarą, po savaitės darbų - gegužinės.
Mūsų parapijos jaunimas jas keldavo Paliepio
kaimo ūkininko Dilbos kluone arba buvusio
Konstantinavos dvaro "kliomboj" (taip vadino
parką). Kluoną lapų ir gėlių vainikais apipina,
pakabina spalvotais popieriais apklijuotas liktamas, pasieniais sustato suolus. Ant paauk
štinimo pasodina muzikantus. Šokam šokius
visokius - valsą, krakoviaką, gyvatarą, padispaną. Ratelius einam, dainuojam ligi gaidžių.
Aplink kluoną lauke takai padaryti pasivaik
ščiojimui. Išeini atsivėsinti - medžiai šniokščia,
žvaigždės žiba. Gera, jauku.
Rengdavo kaime Lietuvos laikais ir
vaidinimus. Mūsų parapijoje tokie vaidinimai
būdavo klojimuose, daržinėse arba Panemu
nio mokykloje. Ir aš vaidinau, šokau, daina
vau. Nėra senovės šokių, dainų, ratelių, kurių
nebūčiau mokėjusi. Atsimenu, Panemunio
mokykloje - iškilmingas vakaras. Pavasarinin
kai, jaunalietuviai, Šauliai, šiaip jaunimas suė
jo iš miestelio, aplinkinių kaimų. Vaidinom ta

da "Pampelio Petro piršlybas". Aš buvau Ona
Kelmutė. Man piršosi kavalierius Petras Palu
pelis. Kadjuokės žmonės! Repetuodavom Pa
liepio kaime, mano draugės Kalvelytės na
muose. Viename namo gale Kalveliai gyveno,
kitamgale - mokykla. Mokytoja Rožė Žikorienė mus mokė. Vaidinom visi - ir pati mokyto
ja, ir kaimo jaunimas.
Panemuny būdavo dideli kermošiai. Per
Sekmines, Švenčiausiąją Trejybę, Žolinę, Tris
Karalius. Į kermošių iš kažin kur suplaukia
žmonės, iš kelių parapijų. Yra Panemuny pi
liakalnis, šaltinėlis buvo. Jisai tekėjo į Nemu
nėlį, per kurį - lieptas. Per tą lieptą iš bažny
čios traukdavo iškilmingos procesijos su vėlia
vom prie šaltinėlio. Per Sekmines, Švenčiau
siąją Trejybę kunigas šventindavo versmelę.
Žmonės sustodavo eilėn pasisemti stebuklin
go vandens. Kiekvienas, prisipylęs butelį pa
šventinto vandenio, veždavosi namo - tikėjo,
kad jis gydo nuo visų ligų.
O dabar? Kai nuvažiavom su sūnum
aplankyti tų vietų - stebuklingojo šaltinėlio nė
žymės nelikę. Tik keli akmenėliai. Spirito va
rykla ant Nemunėlio kranto. Ne šaltinio van
duo, srutos į upelę teka...
Ir mūsų šeima važiuodavo į kermoši us. Pa
sikinko, būdavo, tėvelis arklį, susėdam į ratus
- mama, aš su broliais - ir dardam. Po pamal
dų, po iškilmingų procesijų, prisipirkę riestai
nių pavakariais laimingi grįžtam namo.
Užaugusi su draugėm važiuodavau. Labai
geras drauges turėjau. Užmiršti iki Šiol nega
liu. Iš gretimo kaimo, iš Paliepio - Stefanija
Kalvelytė, Veronika Matulytė, Šimkutė, Žvir
blytė. Užvažiuoja su arkliais ir mane kermošiun paima. Po pamaldų, būdavo, sueinam
šventoriun jaunimas iš kelių kaimų, tariamės

- kur šiandie šoksime, pas ką pakermošis? Ne
pas mus, naujakurius, žinoma. Mūsų mažos
žemės, mažos ir trobos. Pas mus - nedidelės
vakaruškos, kur sueidavo tik to paties kaimo
jaunimas. Ir mūsų kamaroje yra šokę. Paker
mošis būdavo pas stambesnį ūkininką, kurio
trobos didesnės, kad kelių kaimųjaunimas til
ptų. Į pakermošį tiesiai iš bažnyčios važiuojam
- kas savo arkliais, ką draugai parsiveža, kas
dviračiu. Dviratį retas turėjo. Kas kelia paker
mošį, alaus pasidaro, muzikantus pakviečia.
Pakermošy, gegužinėse, vakaruškose grojo,
kas sugebėjo. Mano vyresnis brolis buvo mu
zikantas, konstantinką - tokią armoniką - tu
rėjo. Dar ir padainuodavo grieždamas. Kvie
sdavo jį ir į kitus kaimus.
Buvo anais laikais kaime tvarka. Žmonės
žinojo, kada dirbti, kada ilsėtis, kada dainuot,
kada giedot, kada piršlius siųst, kada šliūban
važiuot. Katrie spėjo atšokt vestuves iki Užga
vėnių, tiems gerai, o kas ne - reikės laukt Ve
lykų. Per Užgavėnes privalgai kuo skaniausiai,
kuo riebiausiai. Blynus visokius - bulvinius,
miltinius, su mielėm ir be mielių - kepa visas
karnas. Rytoj, žinoma, nebeduos mama jokio
riebalo. Užgavėnių dieną kaimo jaunimas ap
sirengia velniais, čigonais, prisiklijuoja bar
zdas, prisitaiso ragus, uodegas ar kaukes ko
kias pasidaro, pasiima armoniką, bubiną ir ei

na per kaimą. Visi priima užjuoką, vaišina bly
nais. Bubinai - iš šuns odos. Groja groja, muša
muša, sudyla bubinas. Žiūrėk, jau kokiam kai
me šuva dingo. Bernų darbas, žmonės sako.
Per Gavėnią negalima nei šokt, nei grot,
nei dainuot, nei mėsos valgyt. Iki pat Velykų septynias savaites. Todėl ir vestuvių tuo laiku
nebūna. Kaimynai eina vienas pas kitą vakaro
ti, pasakas seka, atsitikimus visokius pasako
ja, giesmes gieda.
Labai tikėjo anais laikais, kad vaidenas.
Pasakodavo, kad einant pro kapus baltas nu
mirėlis kelią pastoja arba velnias balon nuve
da. Vieną kartą ir aš išsigandau. Rudens vaka
rą palydėjau draugę kokį puskilometrį. Grįžtu
namo, paltą ant pečių apsisiautus. Pro šalį ke
liu vežimas kažkoks pravažiuoja. Tik staiga
kažkas už skverno griovin traukia. Iš baimės
lėkte parlėkiau namo. Rytą neramu. Žinau tą
vietą, eisiu pažiūrėt. Žiūriu - erškėtis, kuris už
skverno užsikabinęs patraukė mane.
O Pandėly, pasakoja, taip buvo: eina
moteriškė naktį pro kapines. Mato: kažkas
baltas ilgas atsistoja ir nusileidžia, atsistoja ir
nusileidžia. Sustingo moteriškė iš baimės - nei
gyva, nei mirusi namo parėjo. Paaiškėjo, kad
tai mokytojo ožka buvo - pasistiebia ant užpa
kalinių kojų ir medžių lapus skina...
Gavėnia - piršlybų metas. Jaunikiai pir
šlėm laksto: irženytis laikas, ir ūkis skolose pa
skendęs. Apsiklausia, kuri merga kokį kraitį,
kiek pinigo turi, važiuoja su piršliu. Jei jauna
jai ir tėvams patiko jaunikis, tarias dėl vestu
vių. Jei mergina turi tūkstantį ar du tūkstan
čius litų, tai neatsigins piršlių. Darbšti, tvar
kinga merga, būdavo, tarnauja, tarnauja, tau
po, taupo litus ir susitaupo.
Dienos vis ilgyn iršviesyn - ateina Velykos.
Pavasaris. Saulės grąžos šventė. Ruošdavomės Velykoms iš anksto. Iš miško parsinešam
ėglio (kadugio) šluotelę, papuoštam ją rau
svom karklo vytelėm su sidabriniais katinu
kais. Verbų sekmadienio ankstų rytą nešda
vom bažnyčion šventinti.
Kai atsikėliau gyventi į Vilnių, pamačiau
kitokias verbas, padalytas iš sudžiovintų, viso
kiom spalvom nudažytų smilgų, šiaudinukų,
žolelių, samanų. Be .galo gražios. Tik šiame
krašte jos tokios. Mūsų ėglių verbos - iš senų
senovės.
Prieš pačias Velykas, šeštadienį, eidavom
parsinešti iš bažnyčios švęsto vandenio, šven
tos ugnies. Ugnelę imdavom iš šventoriuje su
kurto laužiuko.Miške radę kempinę, pritvirtinam ją prie vielos gabalo - su ja ir paimam
ugnį. Nešam namo kempinę švytuodami, kad
ugnis neužgestų. Jei nėra kempinės, tam rei
kalui tinka senas pantis, kuriuo arklius raišio
ja - gerai dega, iki pat namų neužgęsta. Parsi
nešta ugnim užkurdavo pirtį, krosnį Velykų
pyragams kepti. Pyragų anais laikais dažnai
niekas nekepė, tik per didžiąsias šventes.TJa-.
bar jokio skirtumo nebėra - šventė at papra
sta diena.Velykos be kiaušinių - ne Velykos.
Juos dažydavom šeštadienį. Dažų būdavo sun
ku gauti. Dažėm ramunėlėmis, beržinių šluo
tų lapais, svogūnų lukštais. Paskui peiliukais,
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adata skutinėdavom visokius ornamentus.
Ypač tai mokėjo mano tėvelis.
Aušta Velykų rytas. Sekmadienis. Dar
tamsu, o visi, kas gyvas, pėsti, raiti, važiuoti,
skuba į bažnyčią. Kiekvienas pasiimdavo bent
porą kiaušinių pašventinti. Juos parsinešę na
mo dėdavo ant iš anksto baltai padengto sta
lo. Čia ir pyragas, ir dešra, ir vėdarai - kirsk,
kiek nori.
Vaikams labiausiai rūpėjo kiaušiniai. Ban
dydavo, kieno stipresnis, ridinėdavo. O su ver
ba anksti rytą eidavom po kiemus luptų. Net
ponas Verbų rytą įsileisdavo į savo palocius jo
šeimą aplupti. Plieki su rykšte ir dainuoji: "Ne
aš plaku - verba plaka. Paganyk telyčią, nepa
mesk trinyčių". Už tai vaišindavo, kiaušinių į
kraitelę pridėdavo.
Pašventintos verbos neišmesdavo. Laiky
davo užkišę už balkio, iki vaiys gyvulius laukan
po žiemos, iki Sekminių.
Tėvelis prineša berželių, pastato prie var
telių, prikala juos arba jų šakas prie durų. Taip
Sekminėm iš vakaro pasipuošia visas kaimas.
Pašventinta verba apsmilkydavo gyvulėlius,
kad geriau augtų, daugiau pieno duotų. Kar
vėms ant ragų užmauna vainikus iš žolynų.
Piemenis laistydavo vandeniu, kad geriau ga
nytų, gaspadinės visus vaišindavo sūriu, kia
ušiniais.
Gegužės mėnesį prasideda mojus (geguži
nės pamaldos). Pas vieną kitą ūkininką klėte
lėj ar kamaroj pataiso altorėlį, kas vakarą su
sirenka kaimas ir gieda, meldžiasi. Labai gra
žios mojaus giesmės. Gieda ir seni, ir jauni, ir
vaikai. O karkvabaliai lauke zvimbdami skrai
do - zvimbk zvimbk Bernai, nutaikę progą,
prirenka jų nuo žemės ir patyliukais mergoms
už apykaklės užkiša. Cypia mergos, senosios
baras... Paskutinė pavasario šventė švenčiama
devintą savaitę po Velykų - Devintinės. Baž
nyčioj tada būna berželių pristatyta, gėlių pri
nešta. Kunigas pašventina, paskui žmonės
puola skinti beržų šakelių, dalintis gėles - vi
ską nešas namo. Pašventinti žolynai saugo nuo
perkūno, jais gyvulėlius parūko, kad kokia li
ga neprisikabintų. Tą dieną vaikus veda prie
komunijos. Pačius mažiausius gražiai papuo
šia ir neša į bažnyčią - kunigas visus šventina.
Eina per visą šventorių krapydamas.
Gimtadienių anais laikais niekas nešvę
sdavo. Nebuvo tokios mados. Tik varduvinin
kus sveikindavome. Niekada neužmiršdavome Jonų. Joninės, sako, iš senų senovės atėju
si, dar Rasa vadinama šventė. Mes ją taip švęsdavom: vakare paslapčiom nupinam vaini
kus iš ąžuolo lapų ir gėlių, vidurnaktį apkalam
jais trobos, kur Jonas gyvena, duris. Tas, rytą
atsikėlęs, pamato išpuoštas duris, kviečia py
nėjus, vaišina. Vakare visas kaimas renkasi ant
kalniuko, ant ilgiausios karties iškelia ratą, už
dega į stebulę pripiltą degutą. Mergaitės pina
gėlių vainikus, jais pasipuošusios eina ratelius.
Iki ryto skamba Joninių dainos. Atsimenu, tė
velis pasakodavo apie paparčio žiedą - joninių
naktį, vidurnaktį, papartis pražįsta miško vb
dury. Kas jį suras, tas laimingas bus. Nesu jo
ieškojusi - miško arti nebuvo. Pamatom, kad
pakrūmėj jonvabalis blizga, juokaujam - ar tik
ne paparčio žiedas ten.

Iš žiemos švenčių .svarbiausios - Kūčios,
Kalėdos, Trys Karaliai. Iki Kalėdų ilgas laikas,
keturios savaitės - adventas. Nei šokti, nei dai
nuoti nevalia. Kaip prieš Velykas. Gruodžio
24-ąją - Kūčios. Iki vakaro išsišveičiam visus
pašalius, išsiperiam pirty ir švarūs sėdam prie
stalo, uždengto balta staltiese, po ja - šienas.
Dvylika patiekalų - visi be mėsos, be kiaušinių.
Avižinis kisielius, aguonų pienas, virtos pu
pos, šližikai... Būdavo, vaikai prisipilam pilnas
kišenes šližikų tarsi riešutų ir einam kaiman.
Kūčioms kepdavo prėskus šližikus, Kalėdoms
- riebesnius. Tėvelis parneša plotkų iš zakri
stijos, peržegnoja, duoda visiems atsilaužti.
Pirmiausia mamai, paskui mums. Taip pradė

davom kūčiavoti. Tą vakarą puošdavom ir Ka
lėdų eglutę - spalvotais popieriukais, obuo
liais, šiaudeliais.
Pakūčiavojus ant stalo palikdavo šieną po
staltiese, valgius, vidury kryžiuką pastatydavo.
Tikėjo, kad protėvių dvasios naktį ateina. Šie
ną nuo Kūčių stalo rytą po saujelę sušerdavo
arkliams, karvėms, avelėms.
Kalėdų ankstų rytą ūkininkai kinko į roges
gražiausius arklius, riša dzinguliukus ir va
žiuoja Panemunin į bažnyčią. Visu/tik ir girdi
dzinguliukų muziką. Kaimynai lenktyniauja,
kieno arkliai greitesni. Tėvelis, būdavo, tyčia
ima ir pasuka į griovį, išverčia visą šeimyną pusnin ir juokiasi: "Oi, banda gerai derės!" Taip

"Labai geras drauges turėjau."
Nuotrauka iš albumo. Monika •- dešinėje pirma
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ir per Naujuosius metus, ir per Tris Karalius.
Trijų Karalių popietę jaunimas eina po kaimą
dar ir čigonais. Nešas krepšį ir vagiliauja.
Daiktų neima, tik maistą. Jei gaspadinė ne
duoda, tai kas ką nutvers - sūrį, kiaušinių, de
šros - ir deda krepšin. Paskui sueina kur ir baliavoja.
Kūčių naktį jaunimui rūpėdavo burtai.
Merginos pastato prie lovos bliūdą su vande
niu, perdeda per jį lentą. Kas tą naktį sapne
perneš per lieptą, tas atsiųs piršlius. Arba išei
na oran, pasižiūri į mėnulį, jei jaunas, reikia iš
po kojų paimti šiaudelį ir po pagalve pakišti.
Kuris kavalierius tą naktį sapnuosis, tas bus
vyras. Savo būsimą vyrą sapne gali pamatyti,
suskaičiavusi danguje prieš miegą devynis kar
tus po devynias žvaigždes. Mergos bėga mal
kų ir skaičiuoja glėbin paimtus pagalius: jei po
porą - ištekės tais metais, jei ne - reikės dar pa
laukti. Arba išbėgusios kieman apkabina tvo
ros stulpelius ir skaičiuoja - po porą ar ne. Vi
durnaktį burdavo su švinu - ištirpintą pila į šal
tą vandenį, paskui išlietą figūrą išima, kiša prie
žiburio ir žiūri, ką šešėlis rodo.
Niekad rimtai netikėjau nei vaiduokliais,
nei burtais. Bet kartą... Man buvo septynioli
ka metų, mokiausi tada į siuvėjas, ir kartu su
kitom mergaitėm burėm iš lėkštutės. Prisisap
navo man tą naktį - atėjo kareivis, atsistojo
prie durų. Su kariška kepure, diržas su sag
tim... Po kiek laiko vėl sapnuoju - ateina siuvyklon tas pats vaikinas su kailiniais, su juoda
skrybėle. Per stalą ištiesė ranką ir ant mano
sios uždėjo. Nepažinojau tada dar savo būsi
mo vyro. Kai mudu po kelių metų susipaži
nom, iš karto pamačiau, kad tai tas pats ber
nas, kurį tada sapnavau. Paaiškėjo, kad tada,
kai jį kariškais drabužiais sapnavau, jis tarna
vo kariuomenėje...

Monika pasakoja,
kaip pradėjo
tapyti
Mokėsi sūnus Vilniuje, Čiurlionio meno
mokykloje. Nežinojau iki tolei, kas ta tapyba.
Atvažiuoja Rimas atostogų, atsiveža teptukų,
dažų, molbertą, pasistato jį vidury kambario,
tapo. Stoviu šalia, žiūriu, žiūriu. Ir galvoju paimčiau teptuką, geriau padalyčiau. Išėjo
kartą sūnus į kiną. Greit prisisegiau popierių,
išspaudžiau dažų ir tepu. Skubu. Nutepus pa
slėpiau už krosnies. Grįžęs sūnus nieko nepa
stebėjo. Kitą kartą, sūnui išėjus ilgesniam lai
kui, vėl kibau į darbą. Užsidangsčiau langus gatvė juk čia pat, po trobelės langais, eis kas
nors pro šalį, pamatys ir sakys - Bičiūnienė iš
proto išsikraustė.
Grįžęs sūnus iš karto suprato, kad piešiau,
paprašė parodyti. Parodžiau. Susiėmė ran
kom už galvos: "Mama. mamyte, tu talentą tu
ri". Nežinojau, kas tas talentas.
Tuos mano darbelius išsivežė į Vilnių. Pa
liko man dažų, teptukų, kartono. Ir aš tapau,
užsidangsčiusi langus Kur sūnus deda nuve
žęs Vilniun mano paveikslus, nežinojau.
Kartą gaunu jo auklėtojos laišką. Nesusi
gaudau, manau - bus ką nors iškrėtęs. Bet lai
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ške ji rašė ne apie sūnų. Tebeturiu tą laišką. Il
gai jį skaičiau ir savo akim netikėjau, kad man
rašo. Va, jis, tas laiškas:
"Gerb. Bičiūniene,
Jums rašo auklėtoja Jasiulionytė. Rašau
todėl, kad esu sužavėta Jūsų darbais. Tiesą sa
kant, aš nieko panašaus nelaukiau. Patikėkite,
jie labai gražūs, saviti, lietuviški. Ir kartu tokie
paprasti, nuoširdūs, liaudiški. Ne, negalvoki
te, kad mokslas yra svarbiausia, ir kad Jūs kaž
ko didelio negalite sukurti vien todėl, kad ma
žai mokėtės iš viso, o tapyti ir piešti visai nesi
mokėte. Mokykla, kokia ji bebūtų, net mūsų
mokykla, padeda išvystyti tik tuos gabumus,
kuriuos žmogus jau turi iš prigimties. Jeigu
kas jų neturi, mokykla negali padėti, galima
išmokti piešti, bet dar reikia turėti sielos, tu
rėti, ką pasakyti. Kaip tik šitą Jūs it turite. Ir
Jūsų ranką veda įgimta nuojauta, menininko
nuojauta! Šito negalima išmokti. Tai yra
gamtos dovana. Jūs ją turite ir privalote išnau
doti. Gaila, kad taip vėlai ėmėtės darbo. Bet
jau dabar dirbkite. Atsiųskite mums daugiau
darbų. Mūsų mokiniai iš jų mokosi. Visiems
mūsų dėstytojams ir mokiniams patinka Jūsų
darbai. Tad sėkmės kūiyboje! Geros sveika
tos, žvalios nuotaikos! Laukiame Jūsų darbų.
D. Jasiulionytė
1964 12 01, Vilnius"
Sūnus kartą, grįžęs namo, užsiminė, kad
pas mane ketinanti atvažiuoti auklėtoja.
Atvažiavo ji netikėtai. Žiūriu pro langą eina nematyta moteris. Ar tik ne pas mane,
dingtelėjo. Ir tikrai - pradarė vartelius. Išėjusi
ant slenksčio klausiu, turbūt viešnia iš Vil
niaus? Ir širdis nukrito, kai pasakė, kad iš Vil
niaus. Betgi, sakau, Rimučio nėr. O ji - pas jus
atvažiavau, sūnus niekur neprapuls, jis moky
kloje. Ji, pasirodo, tyčia neįspėjusi atvažiavo,
kad man rūpesčių nesuteiktų. Tris dienas pas
mane išbuvo. Paveikslų jau buvau pritapiusi
nemažai - kelios eilės ant kambarėlio sienos.
Viešnia žiūrėjo įjuos ir kalbėjo: "Kodėl jūs už
sidariusi? Ko bijot?" Paėmė ir pakabino prie
gonkelių skelbimą: "Bičiūnų muziejus. Lanko

mas kasdien. Su šypsena ir be pinigų". Jėzus
Marija, galvoju, kas dabar buS. Vakarop ma
no gryčiutė pilna prigužėjo kaimynų, o moky
toja vis aiškino jiems mano paveikslus.
Atvažiavo žmonės iš Rokiškio muziejaus.
O paskui rajono laikraštyje - straipsnis. Atme
nu, ten rašė: "... dar viena Žemaitė". Jei kiek
anksčiau būtų kas pasakęs, kad pasidarysiu ta
pytoja, kad apie mane laikraščiai rašys, būčiau
atsakius - tau, žmogeli, gydytis reikia.
Kartą rudenį sūnus vėl sako, kad pas ma
ne ketina atvažiuoti daug mokytojų. Kaip
man, prastai kaimietei, priimti būrį miesto
žmonių? Pandėlio vidurinės, kur dirbau, mo
kytojai ramina mane: "Juk tu, Monika, tokius
skanius kopūstus moki išvirti". Išviriau. Ir dar
duoninio alaus padariau. Laukiu. Vėlai vaka
re atburzgė mašina. Sueina, nusiprausia, taria
si, kur čia eit vakarienės. Ne, sakau, sveteliai,
niekur jūs neisit, aš kopūstų priviriau. Kirto
mano sveteliai kopūstus, patiko ir alus. Atida
viau j iems tada ir seną kuparą su rateliu. { mo
kyklos muziejų išsivežė.
Po kiek laiko gaunu laišką, kviečia mane į
Vilnių. Ką gi, reikia važiuot. Nusiveda sūnus į
Čiurlionio meno mokyklos salę. Vidury stovi
padėtas mano kuparas, ratelis, šalia pasodina
ir mane. Aplinkui ratu sustojo mokytojai, mo
kiniai, sveikina mane, šypsosi. Paskui priėjęs
sūnus duoda man pinigų. Aš išsigandau - iš
kur? Sūnus aiškina: "Mamyt, Respublikinėj
bibliotekoj buvo tavo paveikslų paroda, daili
ninkai visus išpirko". "Prikepsiu aš tų paveik
slų", - atsakiau. Vėliau mano pažįstami daili
ninkai, sūnaus mokytojai, erzindavo mane:
"Na, Bičiūnien, ar prikepei paveikslų?"
Mano sūnui tada ėjo devyniolikti, man penkiasdešimt penkti...

Monika pasakoja,
kaip ji tapo
Kai piešiau pirmą paveikslą, nieko daug
negalvojau. Tik apie tai, kaip tą senąją gryčiu
tę, kur gimiau, nupiešti. Dar tvorelę, tokį upe
liuką. Kaip ten man išėjo - susiviję visokie me
deliai, vos galima įžiūrėti. Taip tapiau, pirmą
kartą į rankas teptuką paėmusi. Jis, tas pirma-

sis paveikslas, yra greičiausiai Rokišky. Visi
pirmieji darbeliai ten. Kai tapiau Pandėly bū
dama, tai atvažiuodavo žmonės iš Rokiškio
muziejaus ir atsirinkdavo darbus. Aš labai
džiaugdavaus, kad jie patys ir kainą nustato, ir
dažų nuperka.
Tapydavau ant kartono. Paskui sūnus pra
dėjo tankiai atvažinėt iš Vilniaus, drobės at
veždavo.
Kaip pradedu tapyt? Tokia ir pradžia - pa
sidedu kartoną ar drobę, galvoju, kas čia joj
galėtų tilpt. Kai imu teptuku tepti, pats pa
veikslas rodo, ko reikia. Daug daug visko mėg
stu pridrėbt. Man vietos trūksta. Ne visada
vienodai sekasi. Kuris paveikslas atrodo sil
pnesnis, padedu į šalį. Palaukus kiek pridedu
vėl, ko trūksta.
Kai tapau, viską jaučiu - kur kas dėt, kokią
spalvą. Aš ir pasikalbu su tuo paveikslu. Tary
tum visą pasaulį tada matau, visą jo grožį. To
kios geros mintys gulas. Visas bėdas užmirštu,
viską. Kartą uždėjau puodą virt. Ai, dar laiko
yra, kol jis užvirs, patapysiu, tokios mintys ge
ros. Tik jaučiu, kad jau pilna visur dūmų. Priei
nu - viskas išbėgę. Tai nuo to karto tik didelia
me puode valgį verdu. Kad ir nedaug, bet di
deliam. Žinau, kad jau neišbėgs.
Perskaičiusi ką, ilgai atsimenu. Skaičiau
kartą tokią senovinę knygelę. Ten buvo pasa
kojimas apie Abraomą* Vis galvoju ir galvoju
apie tą istoriją. Nutapysiu. Dievas įsakė
Abraomui: "Jeigu esi ištikimas, tai nužudyk
vienintelį savo sūnų." Abraomas veda ant to
kio aukšto kalno Juozuką, tas neša malkų glė
belį, o Abraomas - žibintą. Jie buvo nuogi, bet
aš aprengiau juos trinyčiais. Abraomo žila
barzda tokia ilga, Juozuko ilgi geltoni plaukai,
ant pečių apkritę. Eidamas vaikas klausia:
"Tėveli, kokia auka bus?" Abraomas sako:
"Dievas pasakys". Užvedė sūnų ant kalno, ten
- akmenų krūva. Paklupdė vaiką ant akmenų,
išsitraukė didelį peilį, jau žudys - prasiveria
debesys, ir pasirodo angelas (taip mano ir nu
tapyta): "Abraomai, nežudyk, Dievas mato,
kad tu ištikimas". Pandėly jį tapiau.
Kai atsikėliau Vilniun, su sūnum nueinu į
spektaklį ar kur, paskui ilgai galvoju apie tai,
ką mačiau, girdėjau. Kartais ir nutapau. Su sū
num žiūrėjom Kaune spektaklį "Barbora Rad
vilaitė". Labai man patiko. Grįžusi namo
ėmiau tapyti. Rudame fone spindi rūmų kolo
nos. Gaidys - juokdaiys šypsosi pro koloną.
Aplink daug dviveidžių žmonių žiūri, kaip
Barborą karūnuoja. Vienoj pusėj stovi jos
princas, kitoj - jo motina, klastingai ištiesusi
rankas į Radvilaitę. Vilniuje, Parodų rūmuo
se, buvo mano darbų paroda. Atėjo ir spekta
klio režisierius Jonas Jurašas. Jam patiko pa
veikslas, paprašė parduoti. Padovanojau jam
Barborą.
Kiek aš tų paveikslų turiu, kad man reiktų
suskaityt - nežinau. Ir Aušros vartus su ver
bom tapiau, ir Armėnijos kalnus, ir kitų kra
štų vaizdus su žmonėm. Man viskas įdomu.
Kada važiuoju kur autobusu ar traukiniu, sė
du kuo arčiau lango, kad viską matyčiau. Tik
truputį pieštuku arba flomasteriu pasižymiu,
kas man patinka, kad neužmirščiau, ką mačiau
- ežeras, upelis, prūdas, kalnai. O šiaip eskizų

nedarau, iš atminties tapau. Daugiausia - savo
kaimą, savo žmones.
Esu ir ant medžio tapius. Tais metais, kai
atsikėliau Vilniun, ištapiau langines Stiklių
gatvėje. Ir dabar tcbėr. Ten dailės dirbinių
krautuvėlė. Draugų sodyboj klėties ir gryčios
duris, bufetą, spintą ištapiau. Gėlėm viso
kiom. Spalvotais drabužiais "aprengiau" Čiur
lionio kelio skulptūras. Kartą buvo liaudies
menininkų seminaras Meros tarybiniame ūky
je. Radom seną apleistą trobą, ojoje visokių
gelžgalių, nuolaužų - špižiaus indų, kuparą,
ant aukšto lopšys parištas, staklės užkeltos.
Tuoj moterys sienas mazgot, vyrai krosnį nu
baidė. Lopšį numaliavojom gražiai, parišom,vaiką padarėm - linguojas lopšys. Senas
stakles sustatėm, audėją padarėm. įžangines
nušveitėm. Aš kuparą tapyt. Ištapiau obuoliu
kus, kaip mamos kad buvo. Taip įkūrėm kai
mo muziejų. Ir dabar tcbėr.
Viską daugiausia semiu iš kaimo. Mano
kaimo praeitis, tas grožis jo buvęs - vis akyse.
Viską prisimenu, iš naujo viską išgyvenu. Dabarjau to nebėr, nebe tas kaimas. Aš stengiuo
si atkurti paveiksluos, kas man patinka, kas
man brangu, ką ir užsimerkus matau.

J u r g i n a i . 1983 m .A licju s . K a r t o n a s .
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Monikos
parodos
Personalinė tapybos paroda 1966m. Vilniuje
Personalinė tapybos paroda 1966 m. Roki
škyje
Personalinė tapybos paroda 1966m. Utenoje
Personalinė tapybos paroda 1967m. Vilniuje
Respublikinė liaudies meno paroda 1967 m.
Vilniuje
Liaudies meno paroda 1967 m. Maskvoje
Respublikinė jubiliejinė liaudies dailės paro
da 1970 m. Vilniuje
Liaudies tapytojų paroda 1971 m. Vilniuje
Personalinė tapybos paroda 1971 m. Taline
Personalinė tapybos paroda 1971 m. Tartu
Personalinė paroda 1972 m. Vilniuje
Liaudies dailės paroda 1974 m. Vilniuje
Liaudies dailės paroda 1974 m. Maskvoje
Respublikinė jubiliejinė liaudies meno paro
da 1975 m. Vilniuje
Personalinė tapybos paroda 1976 m. Rygoje
Respublikinė liaudies meno paroda 1977 m.
Vilniuje
Liaudies meno paroda 1977 m. Londone
Sąjunginė liaudies meno paroda 1977 m. Ma
skvoje
Respublikinė liaudies meno paroda 1980 m.
Vilniuje
Personalinė tapybos paroda 1980 m. Kaune
Liaudies tapybos paroda 1981 m. Maskvoje
Personalinė paroda 1982 m. Maskvoje
Respublikinė primityvistų paroda 1983 m.
Palangoje

Rimo dirbtuve. 1982m. Aliejus. Drobe. 89x116

Moteris su knyga. 1981 m. Aliejus. Drobė. 85 x 50
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Respublikinė paroda 1985 m. Vilniuje
Sąjunginė liaudies meno paroda 1985 m. Ma
skvoje
Liaudies dailės paroda 1985 m. Livadijoje
(Krymas)
Liaudies dailės paroda 1985 m. Bulgarijoje
Liaudies dailės paroda 1986 m. Belgijoje
Liaudies dailės paroda 1986 m. Prancūzijoje
Personalinė tapybos paroda 1986 m. Suomi
joje
Sąjunginė liaudies dailės paroda 1987 m.
Maskvoje
Respublikinė liaudies grafikos ir piešinių pa
roda 1988 m. Kaune
Personalinė tapybos paroda 1989 m. Ma
skvoje

Monika
pasakoja apie
savo keliones
Anais laikais, dar prieš karą, kai gyvenom
dviese su vyru, būdavo, išsinuomojam dviratį,
aš atsisėdu ant karties, ir važiuojam abudu į
kermošių - į Pandėlį, į Kvetkus ar Panemunį.
Toliau po pasaulį pasidairyt mudviem neteko.
Tik dainą tokią kartais dainuodavom:
Pasaulis platus;
Jis vilioja visus...

Atvėrė pasaulį man tapyba. Į liaudies me
nininkų seminarus visuomet važiuoju. Ir į ek
skursijas. Su sūnum, su dukraite Monikute, ir
viena. Aš labai mėgstu keliones. Nepavargstu.
Mane tegul veža skersai išilgai per Lietuvą,
nepasakysiu, kad pavargau. Labai mėgstu, kai
mane lengvąja mašina veža arba autobusu. Vi
ską matau pro langus - kiekvieną kalniuką,
kiekvieną krūmelį apžvelgiu, kiekvieną bakū
žę pakely. Viskas man įdomu. Paivažiuoju iš
kelionės ir atrodo, kad sveikatos pasisėmiau.
Lietuvoj visur išmaišyta. Latvijoj daug kur
buvau. Latviškai moku. Tarnavau ten UIma
nio laikais. Mano tėvas, kai jaunas buvo, dir
bo plytų fabrike Bauske.
Rygoj, labai gražiuose rūmuose, buvo bent
kelios mano parodos. Prisimenu, parodos ati
darymas sutapo su kažkokiom šventėm, pilna
salė žmonių. Pasakė, kad aš esu čia, kad man
reikia pasirodyt. Tai ir atsistojau. Visi nuste
bo, kad tokia senutė tokią didelę parodą su
rengė. Paskui nuo scenos apie mano paveik
slus kalbėjo, balerinos šoko. Dovanėlių gavau.
Estijoj buvau bent du kartus su paroda.
Nuvažiavom į Taliną. Ruduo. Paveikslai jau
sukabinti. Mus nuvedė nusirengt į tokį kam
barį, kur židinys kūrenas, pasodino pasišildyt.
Po parodos atidarymo susėdom už stalų. Eglu
čių šakelėm papuošta. Aš lietuviškai kalbėjau,
vertė į estų kalbą. Iš ten į Tartu važiavom.

Vienais metais Estijoj, liaudies meistrų se 
minare, buvau prie didelio ežero. Jis negilus,
tik labai dideli akmenys priėjo. Užlipu ant to
kio akmens, sėdžiu ir žiūriu - laiveliai su bu
rėm plauko, lyg ir bažnytkaimis prie to ežero,
toliau pakrantėj miškas. Eidavom tan miškan
- grybų ten visokių. Gera buvo.
Maskvoj, Leningrade irgi yra buvę mano
parodos. Visus muziejus apėjau, su studentais
negrais fotografavausi.
Autobusu išvežiojo po visą Armėniją.
Vaikščiojom pėsčios vienam miestely. Žiūriu

- armėnas sėdi susilenkęs, lazdą šalia pasidė
jęs. Prie namelio ar pavėsinės. Aš ir sakau
draugėms: vargšas sėdi, pinigų ašjam duosiu...
Kai pradėjau rankinuką krapštyt, jis atsistojo
ir nuėjo. Taip sau sėdėjo, pas juos mada tokia.
Karšta buvo. Vandenio nėra, dulkės. Bu
vo nuvežę prie ežero. Vanduo skaidrus skai
drus. Kalnuos buvom. Juose bažnyčia iškalta
iš vieno akmens. Kai surėki, garsai atsiliepia.
Prie staliukų laibutes žvakutes parduoda. Jas
uždegi irpastatai tokion dėžėn. Visur landžio
jau. Negaliu atsitikt - visi lipa, negi aš pasilik
siu. Kokie vaizdai gražūs! Rudenį buvom spalvos kokios!
Armėnas aviną gyvą atitempė, papjovė,
paskui pakalnėj šašlykus kepė. Tapėm tenai.
Paskui Jerevanan grįžom. Tokioj gatvelėj tar
pu medžių viešbučiai - kvapai, vaismedžių vi
sokių pilna, vanduo čiurlena. Pėsti po Jereva
ną vaikščiojom.
Kai ilsėjomės su sūnum Gurzufe, nuotykį
turėjau. Ėjom į vaidinimą. Parkas didžiulis, su
vartais. Naktį, kai viskas baigėsi, einam prie
vienų vartų - uždaryta, neišeisi iš parko. Na,
sakau sūnui, aš lipu per tvorą. Mečiaujo drau
gui savo rankinuką ir - prie tvoros. Mano ko
ja mažytė, ją į tvoros skylutę įkišu - ir lipu kaip
kopėčiom. Žybt žybt - ir kitoj pusėj. Perlipusi
milicininkąapibariau, kad tokia tvarka netiku
si. Nei jis supranta, ką aš sakau, nei aš - ką jis
sako, bet pasikalbėjom.
Prie Juodųjų jūrų visi maudėsi. Tik aš ne užginta man. Pakrantėj akmenukai, lovos iš
lentų - ant jų ir guli. Ne taip, kaip mūsų Palan
goj - smėliukas švarus ir baltas. Netapiau aš te
nai. Ilsėjausi.
Buvau ir Turkmėnijoj. Fotografavo mane
prie kupranugario. Lipau tokiom kopetytėm,
iki pat nugaros užlipau, bet užsėst - nesėdau.
Paskui aš visada, eidama iš valgyklos, duonos
arba saldainių pasiimu ir supeniu jam. Patiko
jam. Iš toliausiai mane pamatydavo ir laukda
vo. Turkmėnai sakė, kad išpuiko kupranuga
ris, dirbt su juo nebegali, jis tik žiūri į tą pusę,
iš kurios aš turiu ateit.
Labai patiko Suomijoje. Kaitų su sūnum
ir mano paveikslais važiavom. Kokie manda
gūs ten. Eini šaligatviu - niekas neužkliudys.
Viešbučiuose karališkai viskas atrodo, lyg
kitame sviete būčiau. Lipi į liftą - vienoj pusėj
- daug Bičiūnienių, kitoj pusėj - daug Bičiūnienių. Visur veidrodžiai. Visur vedžiojo, pamin
klus visokius, muziejus rodė. Joensu mieste
muziejus - šviesus, erdvus. Apvalus lyg bom
ba. Ten mano paveikslų paroda buvo, paskui
ją į Helsinkį išvežė. Ir televizijoj rodė, ir laikra
ščiuose skelbė, daug fotografavo.

Nutapiau ten būdama paveikslą sujų gam
tos vaizdu. Muziejaus darbuotojams padova
nojau. Sūnus irgi tapė, miesto merui padova
nojo.
Patiko man Suomijoj labiausiai. Jei leistų,
ir kitą kartą važiuočiau.Tačiau Lietuvos nė į
ką nemainyčiau.

Monika seka
pasakas dukraitei
Monikutei
MERGA UOGA
Vienas ūkininkas turėjo piemenį pasam
dęs. Jurgiukas buvo vardu. Varydamas į pami
škę karves ganyti, pasiimdavo terbelę, botagą,
apsiaudavo vyžom.
Vieną kartą ganydamas žiūri - tokia
didelė uoga ant kelmo. Nuraškė, užsidėjo
ant pečių ir nešas. Susitinka seną žilą senelį
irjam parodo tą uogą:
- Seneli, ką man daryt su ta uoga?
Senelis sako:
- Žinai, vaikeli, mesk man per galvą.
Tas metė. Atsigrįžo - stovi už nugaros to
kia graži panytė. Kas jam daryt su ja? Namo
parves - gaspadorius nepriims. Nusiveda mi
škan. Aukštai medyje padarė kaip ir inkilą.
Įkėlė tenją. Valgio jai atneša, pats mažiau val
go. Kad galėtų prisitraukti tą maistą, ji turėjo
išausti juostą. Jurgiukas ateina, atsistoja po
medžiu ir dainuoja:
Merga uoga,
Merga uoga,
Išleisk šilkų juostą
Atnešiau sūrio,
Baltos duonos.

-

Taip ilgą laiką Jurgiukas maitino panytę.
Kartą įsiklausė vilkas, atėjo prie medžio ir
užriaumojo:
Merga uoga,
Merga uoga...

Panytė atsiliepė:
- Čia ne mano vyrelio balsas. Mano vyrelio
laibas balselis.
Vilkas nuėjo pas kavolį:
- Kavolį, kavoli, paplonink man liežuvį.
Kavolis patrumpino. Nuėjo vilkas prie
medžio ir plonu balseliu uždainavo.
Panytė išleido šilko juostą, vilkas susivy
niojo į ją. Mergelei taip sunku traukti. Įsitrau
kė. Vilkas puolė ir suėdė mergelę.
Ateina Jurgelis, šaukia šaukia, niekas ne
atsiliepia. Įlipęs į medį žiūri - inkile tik keli
kauleliai belikę iš panj/tės. Suprato, kad tai vil
ko darbas,

Monika

taria pabaigos

žodį

Jau pustrečios dešimties metų ta-

-dauggandų stypso. Sodybose - gan-

kur apaugę žydinčių gėlyčių kupetė-

pau. Per tą laiką sūnus baigė Dailės

dralizdžiai su gandriukais, prūdai. Ei

lėm. A nt vieno kalno viršūnės mačiau

institutą, tapo tikru dailininku. Užau

ni pro šalį - varlės kurkia, žiogai gro

stirnutę šokinėjant. Jinai pozavo, kad

go dukraitė Monikutė. Ir sūnų, ir ją as

ja, ajerai kvepia. Kaip mamos kepta

ją įamžinčiau.

labai myliu. Gyvename su sūnum da

duona.

Mano gyvenimas ne rožėmis klo

bar Vilniuje, Lazdynuose. Bet aš vis

Daug ką prisimenu iš praeities.

tas. Ir nuo vilko, ir nuo meškos teko.

atsimenu, kokios Lietuvoje gražios

Viską atkuriu drobėje, kiek spėju. Ta

A š tik sakau - duok Dieve, kad nepa

buvo sodybos, apaugusios aukštais

pyba man - visas gyvenimas.

sikartotų, ką aš su savo vyru mačiau

šimtamečiais medžiais. Stogai šiaudi

Matau visą pasaulį. Man viskas

ir patyriau. Bet jau dabar stengiuosi

niai, klėtys išmargintomis durimis,

įdomu. Nepraeinu pro šalį - nei pro

visą blogį pamiršti. Visus kanis. Irnie-

laukuose visokie gyvulėliai. Prisime

tiesų, nei pro šakotą, kreivotą m edį.

Jair nenoriu aš jų įamžinti. A š tik no

nu, kaip žmonės arė arkliais, senovi

Su sūnum ir jo draugais neseniai bu

riu, kad giltinė dar greit neaplankytų,

škais plūgais, akėjo medinėmis akė

vau prie Kuršių marių Juodkrantėje.

tai aš jums, mielieji, daug ką nutep

čiomis. Matau šieno pjovėjėlius su

Nuvedė prie auksinių kopų. Neapsa

siu.

dalgjais, šieno grėbėjėles su grėbliais,

komas grožis! Kalnas - pakalnė, kal

laukus su rugių gubomis. A nt ft/ gubų

nas - pakalnė. Smėlio kopos Jair ne

Užrašė
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NUKALTI AUŠRINEI SAULĘ...
Sėdėjau jaukiame liaudies menininko Stasio Babiko bute, kuriame
daug vietos skirta knygoms, meno kūriniams, žiūrėjau į sūnus, trapią ir
mielą šių namą šeimininkę Angelę ir mąsčiau - baugu rašyti apie žmo
gų ir jo kūrybą, nes kiekvienas ją suvokia savaip. Gal ne visada meninin
kui pavyksta įgyvendinti siekius, kartais nutolstama nuo tradicijų, bet
svarbiausia įsigilinti į tą dalį jo kūrybos, kuri, be abejonės, yra mū

S. Babiko kūriniai
R. Kojros nuotraukos

sų tautodailės tąsa. Gal po metų, kitų kas nors rašys monografiją apie
kalvystę, ir aš tikiu, kad joje Stasio Babiko darbams bus skirta derama
vieta. Jo kūriniai išliks, kaip ir Vytauto Jaručio, Antano Galiausko, Vy
tauto Kryževičiaus, Alfonso Staškaus...
Stasys nėra tylenis, nors savo vargais ir džiaugsmais nesidalins su
menkai pažįstamu. Tačiau, kai ilgiau pabendrauja ir įsitikina, kad tu jo
neįžeisi, nepasijuoksi, atveria savo gyvenimo puslapius. Tada sužinai,
kokia nelengva buvo tarnyba jūroje ir kaip sunku laukti kareiviui tuos
ketverius tarnybos metus, kad vėl pamatytų gimtinę, tėvus, artimuosius,
draugus, mylimąją. 1967 metais grįžęs iš armijos apsivedė, tais pačiais
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metais nukalė pirmąją savo žvakidę, kuri
buvo eksponuota Dirbtinio pluošto gamyklos
darbuotojų kūiybos parodoje. Iš Kauno persi
kėlė gyventi į Vilnių. Visur duona su pluta, ir
užuoglaudos jis neieškojo. Dirbo Respubliki
nio kultūros paminklų restauravimo tresto
specialiame dailidės darbų bare. Meno kūri
nių restauravimas - sudėtingas ir subtilus dar
bas. Stasiui teko dirbti atnaujinant (išlaikant
autentiškumą) Vilniaus šv. Jono bažnyčios
groteles, šviestuvus, altorius, Arkikatedros
varpinės kryžius, Rašytojų sąjungos ir kitų so
stinės architektūros paminklų šviestuvus,
laiptines. Taip ir galėjo likti sumaniu speciali
stu, geru amatininku. Tačiau Stasiui knietėjo
ne tik atgaminti, bet ir pačiam ką nors naujo
sukurti. Dėl to po darbo vis dažniau ir daž
niau į rankas imdavo metalą - tvirtą, įnoringą,
nejusdamas, kaip bėga valandos. Nemažai me
tų jis atidavė meisuyste.v kol surado savo kū
smę.
rybos
o j ą raupu
slenge::: peržengė . L. ■ .yOc‘- Slenkstį, ic-e u
Icii, lapo -.arytum
sau g;, 'uuu, ...nsak Marijos Gim-;..
■•v !
aao / o; •
šrinci naują saniy,
L. ' 9..,v
pesiii.rii.it
Paroda •k, pao.-vu Vj;
ningradas, Maskva i . L p o rocti:
niai.
Beveik kiekvienas ošia O:: k'.Vo Į -: '.:5V,
paskiru, yra įprasmn; ;ee LuLLu Kuponu
ugnies simbolis, a be b • v p u ::: p. reueyLboh
bendruomenės Lėm, 'omaru a o. .obaybaoias
la //i e ic r jsiisepsi smi...,•. ■uranu: u ; . ' . g ryzoie dvasingumo žen k
pomirtinio gyvenimo
saugotojas. Stasys Beik Lar ne -v?aiv i j ų t, u kate.
Rymo jie dabar Kauro:i, Simno, Vilniaus. Zarasų iv kitų miešti? bei miestelių kapinėse, jo
kryžiai dažniausiai lotyniško tipo, su santū
riais, ažūriniais raštais. Štai saulutė - lietuvių
protėvių kosmologinis pasaulis, jo filosofija. Ji
simbolizuoja amžinumą, tęstinumą. Anksčiau
buvo tikima, kad šis ženklas apsaugo nuo visų
negandų, o jeigu saulutėje pavaizduoti vin
giuojantys žalčiai, tai ji teikia sveikatos, lai
mės, vaisingumo.
Kiek saulučių nukalė Stasys? Kiek jų puo
šia mūsų butų interjerus? Gal šimtas, gal du.
Kiekviena vis kitokia. Vienos su ažūriniu cen
tru, iš kurio išsiskleidžia pasakiškas žiedas ar
tiesūs spinduliai su mėnulio ar tulpės motyvu.
Kitose centrinis diskas uždaras arba ažūrinis,
dar kitose - į centrą susmigę kryžių galai. Iš šių
kūrinių tarytum atvilnija į mūsų dienas archai
škasis pasaulis.

- Mėgstu kalti saulutes, tačiau kai jų tobu
la ir griežta konstrukcija ima mane varžyti,
imuosi gal ir nebūdingų kalvystei darbų. Ne
galiu suvaldyti fantazijos, - skėsteli rankom
Babikas.
Taip Stasys sukūrė augalų motyvų ciklą,
švenčiančius vestuvinę puotą paukščius. O
kiek į žmones išėjo židinio komplektų, žvakid
žių, įvairiausių stovų, peleninių, dekoratyvinių
grotelių, šviestuvų, visuomeninių pastatų in
terjerų... Jie nukalti kuo įvairiausia technika.
Štai čia metalas ištemptas, ten susodintas, len
ktas, susuktas, prakirstas, virintas... Atrodo,
kad kartais menininkas tarytum galinėjasi su
metalu, kartais švelniai su juo kalbasi. Žavi au
toriaus fantazija, kūrybinė energija, nepreten
zingas, natūralus grožio supratimas. Neatsi
tiktinai jo meistrystė, kaip, beje, ir Jono Frakiosko, Mažosios Riešės karių kapinių ansam
blyje įvertinta Lietuvos valstybine premija,
neatsitiktinai i.987 m. sąjunginiame kalvystės
VgUo OlaSUUi paskirtos net Uys antros vic-..G. rengiamame kalvystės albume bus neina.to jo kurinių.
Vmkmga aua:.->.o Babiko kūrimų oraamen:.i .• orime na mėuvią liaudies ažūrinius droži, , r O:lo;
r./iju prakšiurnas suteikia me■rk. .a .,a a .:o , sakyčiau, elegancijos Vįsa tai
o o t n a r r e:;riąstc:- u panaudoja tam, kad
w .artas u g; p p..Pope raudoti. Autorius darr naivia; gr ar e'.gal radicinę karšio metalo
a;x;o; Ojirno te cnnologiją, tačiau nevengia ir
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Sunku būtų aprašyti, kaip menininkui išsi
rutulioja kūrinio sukūrimo idėja, tačiau aki
vaizdu, kad Stasio kūrybos įkvėpėjas yra tur
tingas lietuvių liaudies dailės palikimas. Antra
vertus, Babikas nevengia ir sudėtingų, netra
dicinių kompozicijų, kaip antai šachmatų
komplektas (kėdės, stalas, šachmatų figūros).
Kūryba - Stasio Babiko sudėtingo vidinio
pasaulio atspindys. Tai lyškiai atsiskleidė sau
sio mėnesį Vilniuje, Lietuvos tautodailininkų
sąjungos salone (Vytenio gatvėje) veikusioje
Stasio Babiko personalinėje parodoje. Joje
eksponuota beveik šimtas kalvio kūrinių ir in
terjerų, jo monumentaliųjų darbą nuotraukų.
Paroda - reikšmingas įvykis menininko bio
grafijoje, šventė ne tik autoriui, bei ir žiūro
vui. Juk kalvystės paroda tautodailės parodų
istorijoje - itin retas reiškinys.
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Šaltojo apdorojimo. Kai kurių jo darbų deta
lės sujungiamos virinant. Neretai vienam kū
riniui sukurti jis panaudoja visas šias techno
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MUSŲ DIEVUKAI IR JŲ VERTINIMAS
DR. MIKALOJUS VOROBJOVAS
Pastaruoju metu mOsų spaudoje nemažai rašyta apie dievdirbius, apie jų gyvenimą ir kūrybinę psichologiją, apie jų gyvenimo kelius,
dažniausiai erškėčiais nuklotus. Daug mažiau dėmesio buvo kreipiama
į pačius jų kūrinius - kiyžius, dievukus. Dievdirbių medžio skulptūros
paprastai traukdavo dėmesį tiktai savo siužetiniais, fiziognominiais ar
etnografiniais bruožais. Gi jų specifiškasis meninis turinys, jų stiliaus
ypatybės ligi šiol buvo nagrinėjamos palyginti nedaug.
Prieš tris mėnesius atidalytoji bažnytinio meno paroda teikia mums
gausios medžiagos liaudies medžio skulptūrai tirti. Kadangi dievukai
yra pats plačiausias parodos skyrius, tai galima net paabejoti, ar tikslu
buvo jį pavadinti bažnytinio meno paroda. Tačiau pavadinimas ne taip
jau svarbu (nomina sunt odiosa!). Reikia tik pasidžiaugti, kad čia gau
name progą iš karto apžvelgti ir iš arti pažinti ištisą tų dievukų kolekci
ją (apie 240 eksponatų).
Paroda tuo labiau yra verta dėmesio, kad kaip sykis nelabai seniai
periodinėje spaudoje buvo pabrėžtinai reikalaujama perkainoti m e
n i- n ę lietuvių liaudies skulptūros reikšmę. Paskelbę kovą vadinama
jam primityvizmui šių dienų mene, tos polemikos autoriai tuo pačiuypu
nuvainikavo ir menininkų primityvistų p a v y z d ž i u s . Tiesa, kriti
kai ir šį kartą nesigilino į meninės "primityvų" skulptūros analizę, o tie
siog degradavo juos į techniškai bejėgį, nepribrendusį meną. Mes dar
sugrįšime prie tos argumentacijos, o kol kas pasistengsime nors trum
pai atlikti tai, ko polemikai visai nebuvo nė pamėginę, būtent: išnagri
nėti kai kurių dievukų stilistines ypatybes.
Reikia pastebėti, kad mūsų liaudies skulptūros stiliaus tyiybai daug
nusipelnė parodos meninis vadovas A. Valeška, suskirstydamas dievu
kus dviem pagrindinėm grupėm - aukštaičių ir žemaičių (Dzūkijos ir
Suvalkijos eksponatų parodoje mažai kas išstatyta, todėl ties jais ir ne
tenka stabtelti). Lengva įsitikinti, kad šios dvi didžiausios etnografinės
grupės labai skiriasi savo stiliumi. Žemaičių skulptūra yra daugiau ta
pybinio, judraus pobūdžio, prasikišdama didesniu fiziognominiu gyvu
mu, o taip pat palinkimu į humorą ir groteską, tuo tarpu aukštaičių die
vukai pasižymi griežtesne, tektoniška forma. Paskutinėje grupėje atran
dame nemaža tikrų šedevrų, kurie ne tiktai atveria tipingąsias lietuvių
liaudies skulptūros savybes , bet ir gilią skulptūros meno esmę bei dė
sningumą aplamai.
Galbūt atrodys paradoksas, jeigu pasakysime, kad daugelyje mūsų
dievukų kaip tik dėl tokios griežtos ir grynos skulptūros dėsnių išrai
škos daugumas juos vaizduojasi nemeniškais, grubiais "primityvais".
Mat mes jau seniai esame atpratę nuo tikrojo plastinio meno. Ne tik
dėl to, kad mus skulptūroje labiau domina kas negu kaip, t.y. mes jo
je daugiau ieškome psichologiškai įdomių siužetų arba alegorijų, senti
mentalių pergyvenimų arba anekdotų. Daug svarbiau, kad skulptūra,
prie kurios esame pripratę parodose ir muziejuose, dažniausiai yra
kiaurai persunkta tapybos dvasia. Nuo Berninio iki Rodeno ji vis dau
giau liaujasi buvusi apčiuopiamų masių ir tūrių menu: ji ieško įdomių
ir sudėtingų judesių, jos paviršius vis subtiliau modeliuojamas, iki, pa
galiau, Rodeno skulptūra tampa bekūniu impresionistišku šviesos ir
šešėlių žaismu. Tai pirm visko - dailė akims, kaip ir tapyba. Be to, ji
suponuoja žiūrovą, nejudamai stovintį iš priekio, en face - statulai tai-
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riausias matymo taškas; gi visi šoniniai vaizdai, nors ir skulptoriaus at
baigiami, pasilieka antraeiliai.
Žinoma, ir lietuvių medinės statulos dažniausiai yra frontalinės, ir
reikia į jas žiūrėti en face. Dar daugiau - savo struktūra jos prisiartina
prie goreliefų, kas lengva paaiškinti jų įprasta vieta koplytėlėse ir kry
žiuose. Užpakalinė jų pusė, pritvirtinta prie koplytėlės sienos, yra dau
giau ar mažiau lygiai nudrožta, ir bendra statulos forma (žiūrint iš šono)
yra suplokštinta. Skulptūra atkreipta į žiūrovą savo priekine puse, ku
rioje yra sukauptas bei išryškintas jos plastinis ir emocionalinis turinys.
Ar čia nėra įgyvendinta A.v.Hildebrandto formulė, kuris savo žymiame
veikale "Formos problema dailėje" reikalauja iš skulptūros, kad ji kaip
galima labiau prisiartintų prie reljefo ir būtų tarytum įsprausta tarp
dviejų nematomų vertikalinių plokštumų?
Tačiau Hildebrandto teorija - minėto tapybinės dvasios įsiveržimo
į skulptūrą rezultatas - ir mūsų dievukams nepritaikoma. Hildebrandtas laisva valia bruka į savo schemą bet kokią skulptūrą - net apvalią
ją, tuo tarpu dievdirbiai tiktai prisitaikydavo prie išorinių sąlygų. Rei
kia didžiai vertinti tas meninis faktas, kurį jie parodo savo formą užda
rydami beveik į goreliefo rėmus. Nepaisydamos šito išorinio apsiribo
jimo, talentingiausiųjų skulptorių pirmykštės plastinės energijos veržte
prasiveržia aikštėn. Statula palieka griežtai uždaryta į bloko rėmus, ta
čiau kartu ji yra persunkta erdvine dinamika, kontrastais ir ritmine
įtampa. Šios plastinės energijos ypač gajingai reiškiasi ten, kur tai leid
žia pati ikonografinė tema, ypač - sėdinčiose figūrose: Skausmingoje
Dievo Motinoje (Pieta) ir Rūpintojėlyje. Kad pastarasis yra taip papli
tęs mūsų liaudies plastikoje, tai ne tik todėl, kad skausmingai susimąsčiusio Kristaus figūra buvo mėgiamas simbolis, kuriuo reiškėsi tautos
kenčianti siela, bet ir todėl, kad teikė skulptoriui plačių galimybių įkū
nyti plastinę trijų matavimų fantaziją.
Prieš mus - vienas parodos šedevrų: aukštaičių Rūpintojėlis iš vie
no Salaku kryžiaus. Šioje "gotiškai" ištįsusioje, į aukštį nustybusioje fi
gūroje visų pirma įdomu, kaip skulptorius, išpjaustęs figūrą iš pailgo
keturkampio medžio gabalo, yra išlaikęs pirmykštes šio gabalo ribas ir
tuo būdu suteikė savo figūrai kūbinio uždarumo pobūdį. Iš reproduk
cijos matyti, kad jeigu mintyje pratęsime aukštyn to gabalo sienas (jo
dalis apačioje paliko nepaliesta kaip postamentas), tai užpakalinė sie
nelė pasirodys besanti palikta plokščio, stilizuoto sosto pavidalu, ant
kurio sėdi Kristus; įsivaizduojamą priešakinę sienelę liečia statulos ke
liai; kairiosios sienelės plokštumoje išsitenka ir šlaunies linija, ir visa
dešinioji figūros ranka ir, pagaliau, jos viršugalvis: skulptorius tam tik
slui galvai davė beveik statmeną liemeniui padėtį.
Šios griežtai apibrėžtos kūbinės formos rėmuose plastinis turinys
išreikštas ne tiek materialinių masių ritmika, kiek linijų ir plokštumų
kontrastais bei dinamika. Kojų, rankų ir frontališkai pastatyto liemens
vertikalės kontrastuoja su į gilumą einančiomis pėdomis bei šlaunimis
ir su diagonališkai pakreipta viršutine dešiniosios rankos dalimi. Šioje
gotiškai bekūnėje architektūroje pati masyviausia forma yra sunkiai nu
svirusi galva. Proporcijų atžvilgiu ji, žinoma, per daug didelė, ir tai visi 
škai pateisinta jausmo logika: juk čia yra dvasinis visos figūros centras
( panašios proporcijos pasitaiko viduramžių sakralinėse statulose).
Ranka, į kurią yra atsirėmusi galva, taip pat kur kas ilgesnė už norma
lią, -ji beveik dvigubai ilgesnė už kairę ranką; ištiestąjį beveik pasiek

tų pėdą. Ar ne tiesa, koks bejėgis primityvus skulptorius? - pasakytų
primityvų priešai, pasišovę ginti anatomiją. Kol kas nesiginčysime su
jais, tiktai priminsime, kad apie tokią pat natūraliai pailgintą ranką Cezanno paveiksle "Berniukas raudona liemene" vienas dailininkas išsita
rė: ši ranka taip stebuklingai nutapyta, kad galėtų būti dar dvigubai il
gesnė! Mutatis mutandis, tas pat galima pasakyti ir apie mūsų Rūpin
tojėlio ranką: ji išpjaustyta nuostabiai subtiliai ir švelniai, primindama
lanksčią šakelę. Bet ir šiaip tos figūros visos linijos, nepaisant jų griež
tumo, yra botticelliškai grakščios ir drauge kupinos dinamizmo
(plg.,pav.,energingą lanką nuo kairiojo peties iki viršugalvio). Materia
linė masė šioje skulptūroje apribota iki minimumo; ryškios, uždaros
formos nesuglebnintos reljefine modeliruote. Taip, pav., šonkauliai at
žymėti ant kūno paviršiaus lygiagretiškais plonų linijų lankais, ir taip
pat grafiškai yra stilizuoti plaukai ir klostelės apsiauste ir atšlaunyje.
Tokiu būdu grakščiai šykščios tos statulos formos visiškai išlaiko savo
konstruktyvinį pobūdį. Jomis apribota tuščia erdvė sudaro geometrinių
figūrų ritmiką: aštrus trikampis, sudarytas iš kelių ir pėdų: toks pat tri
kampis, tik pagrindu aukštyn, - iš dešiniosios šlaunies, kojos ir sosto;
truputį palinkęs, susmailintas dešiniosios rankos ovalas; labiau suapva
lintas viršugalvio ovalas ir t.t. - šykščiomis lakoniškomis priemonėmis
pasiekta aštri visos figūros ekspresija: sunkiai nulinkusi galva, ją laikan
ti ranka ir graudingai bejėgiškai suglausti keliai.
Kitokio yra pobūdžio čia reprodukuojamoji Dievo Motina su
Kūdikėliu ( dar prieš karą patekusi įT.Daugirdo rinkinį). Palyginus su
asketiškai sudvasintu Rūpintojėliu, ši statula stebina savo monumen
taliu realizmu. Dievo Motina čia yra įkūnyta kaip atbukusi nuo vargo
kaimiete. Jos neregys žvilgsnis nukreiptas kažkur į vieną tašką, jos
sunkiai nusvirusios rankos, laikančios kūdikėlį, ir visa jos kresna figūra
reiškia skausmą be nuovokos, be išeities. Kažkoks bizantiškas niūrumas
yra ir nevaikiškai asketiškame Kūdikėlyje. Formaliniu atžvilgiu ši
statula taip pat ryškiai skiriasi nuo Rūpintojėlio. Skulptorius čia dirba
sunkiomis masėmis, svoringomis proporcijomis - jas dar labiau
pabrėžtų karūnos, kurios, deja, yra dingusios. Bet struktūra yra tokia
pat monumentališkai griežta; ji yra dar labiau pabrėžta faktūros
kontrastu: apatinė figūros dalis yra išsklaidyta keliomis sunkiai
nudribusiomis klostėmis ir tuo būdu sukelia įspūdį, tarytum tai būtų
architektūrinė atrama viršutinei daliai, apdirbtai ištisos lygios masės
pavidalu - Dievo Motinos rankų ir pečių linijos sudaro platų stačią
ovalą, kurį vainikuoja nuo galvos krintančio apsiausto trapecija. Šios
geometrinės schemos ribose skulptorius išvysto nuostabų plastinį
įvairumą. Pažymėtina, kad nors ir šita figūra yra apskaičiuota požiūriui
en face (kas apatinėje dalyje, tarpo kita ko, pabrėžta apsiausto kraštais,
kurie sudaro kartu foną ir rėmus), bet vis dėlto plastinis jos turinys visai
išryškėja, tik ją apžvalgius iš įvairių matymo taškų. Tuomet iškyla
aikštėn nuostabi tūrių ir linijų, reljefų ir įdubimų derinių gausybė.
Spirališkai išlenkta Kūdikėlio figūra sudaro su Dievo Motinos figūra
vis naujų ir naujų derinių. Taip kyla kontrapunktiškas susitinkančių,
susikryžiuojančių ir išsiskiriančių lenktų linijų žaidimas. Kaip ir
Rūpintojėlis, ši statula pasižymi pilnutiniu, griežtai uždaru pobūdžiu.
Bet jos sukaupta erdvė gyvena turiningesnių gyvenimu, yra tarytum tur
tingiau orkestruota. Tai visų pirma nulemia dviejų pagrindinių formų

susitikimas: kūbiškas pačios figūros masyvas ir ją apglobianti, it
kriauklė, apsiausto erdvės kiaurymė.
Ar verta taip smulkiai aprašinėti mūsų kuklūs dievukai, kaip aš taip
padariau su Rūpintojėliu ir Dievo Motina? Aš manau, kad panašūs
aprašymai padeda atverti jų meninio turinio gilumą ir sudėtingumą. Aprašyt i šiuo atveju yra tas pats, kas parodyt i; o parodyti aš sten
giausi tik tai, kas iš tikrųjų y r a liaudies skulptūros kūriniuose. Aš nesis
tengiau jų painioti į kokias nors psichologines ar estetines teorijas.
Todėl, tikiuosi, manęs neapkaltins tuo moksliškumu, kurį ne taip seniai
griežtai pasmerkė "Židinyje" (1938 m. 10 nr.) I.Šlapelis savo straipsniu
"Tautodailė ir modernusis menas", pavadindamas "piktosios dvasios
vadovaujamu gudravimu". - Atidžiai nagrinėdami meno kūrinių
struktūrą, mes išmokstame aiškiau ir įyškiau jį matyti. Taip yra ir su
dievukais: įdėmiai tyrinėjant jų savotišką meninę formą, mums gali at
siverti akys į daugelį šedevrų, pro kuriuos ligi šiol gebėdavom praeiti
abejingai žiovaudami - kaip Vytauto Didžiojo Kultūros, taip ir
bažnytinio meno muziejuose.
Ką tik cituotame I.Šlapelio straipsnyje yra nemaža gražių teisingų
teigimų apie dievdirbių skulptūrą. Taip antai, I.Š. joje atranda "formų
taurumą ir paprastumą, kuriam yra svetimas bet koks dirbtinumas ir
aklas gamtos pamėgdžiojimas". Negalima nesutikti ir su tuo, kad dievdirbiai, "droždami savo statulėles, daugiau turėjo galvoje jų religinę
prasmę, negu estetinę pusę". Prisidėsime tiktai, kad tas pats galima
pasakyti, pav., ir apie viduramžių skulptorius, kurie taip pat nėra
sąmoningai siekę estetinio tobulumo, o vis dėlto jį pasiekdavo! Toliau
I.Š. nurodo, kad kaimo skulptūros meistrų "plastinis aukščiausio
jausmų įtempimo momento perdavimas" buvo priemonė "pasiekti ir
išreikšti dieviškumui".
Iš viso, kas čia cituota, aišku, jog dievukų prasmė - religiškai
metafizinė ir kad tai yra menas, kuriam iš esmės svetimas bet koks gam
tos mėgdžiojimas. Ir vis dėlto tame pačiame straipsnyje tvirtinama, jog
visų primityvių meistrų noras irsiekimas - "padaryti statulą ar paveikslą,
kad jis būtų kaip gyvas", jog tiktai gudraująs teoretikas nematąs "to
gyvumo ir realizmo, kuriuo primityvus meistras daugiausia rūpinasi".
Autorius čia pirštu prikišamai prieštarauja pats sau. Realizmas, kurio,
pasak jo žodžių, siekdavę dievdirbiai, matyti, nėra tas sintetinis realiz
mas, kurį mes, pav., suradome Dievo Motinoje su Kūdikėliu, o tiesiog
- gamtos imitavimas. Bet kaip gi gali imituoti gamtą, kitaip sakant, at
sistoti žemiau jos ir kepurnėtis jos į kandin, tai, kas savo esme stovi v i
r š u m gamtos, - tas dieviškumas, kurio išraiška, kaip tai jau žinome,
yra dievdirbio dievukas? Daugumos dievukų bendras pavidalas irstilius
neturi nieko bendro su gamtos imitacija. Bet kadangi I.Š. kažkodėl nori
mus įtikinti, būsią kaimo skulptoriai n o r ė j ę pasiekti panašumą su
gamta, tai jam belieka šio realizmo trūkumus išaiškinti dievdirbių n e s 
ugebėj i mu. Girdi, jų turėta menki ir netobuli įrankiai, jų technikos
būta atsilikusios, anatomijos jų nesimokyta ir. iš viso jų kovota su
nenugalimomis kliūtimis. Iš čia, esą, ir kyląs keistas, nenatūralus jų
statulų pobūdis.
Tautodailė, tai yra žemesniųjų socialinių sluoksnių (daugiausia
kaimiečių) menas, gyvuoja Europoje nuo seniausių laikų. Bet
viduramžiais ji savo dvasia ir forma nebuvo priešinga nei romaniškam,
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nei gotiškam menui. Tiktai viduramžių baigmėje įvyksta vadinamo

pašaipa kalba jie apie "kaimo senelius, negalinčius apvaldyti technikos

"aukštojo meno" atsiribojimas nuo tautodailės. Nuo Renesanso laikų

ir nemokančius anatomijos". Bet mūsų tautodailė ir jos "techniškas

miestiškasis menas, visų pirma, puola į eksperimentus, ir formos

nepajėgumas" Dr. Griniui tėra atskiras atvejis. Jis neslepia paniekos bet

pradeda greitai kaitaliotis viena po kitos: antra, šis menas prisigeria in -

kuriam primityviam menui iš viso. Jam, matyt, visiškai neįdomus vaikų

dividualizmo ( dailininkas stengiasi išreikšti save ir savo pergyvenimus);

menas - sritis, palyginti neseniai atrasta mokslininkų ir dailininkų, kurie

trečia, jis uoliai šoka studijuoti gamtą ir darosi vis labiau reališkas.

nuo to laiko uoliai tyrinėja "vaiko genijų". Nėra pasigailėjimo ir

Pagaliau, jis nustoja buvęs tik religinis ir supasaulėja. Gi tautodailė iki

egzotinių tautų menui, pav.,"negrų balvoniukams", nors kiekvienas

pat mūsų dienų išlaikė savo "viduramžiškus" bruožus, palikdama antas-

prietarais neapkrėstas žiūrovas pasakys, kad geras balvoniukas meniniu

meniniu, anoniminiu menu, išsaugodama abstraktiškai ornamentalinį

požiūriu daug yra vertesnis už visiškai panašiai' padirbtą bronzinį

ir religiškai simbolinį pobūdį.

generolą su karpa ant nosies. Pagaliau, ir bet koks &rchajinis stilius Dr.

Šlapelio klaida yra ta, kad jis sauvališkai taiko liaudies menui
Renesanso ir vėlesnių gadynių tariamojo "aukštojo meno" mastą. Tad
nenuostabu, kad, jo akimis žiūrint, kaimo skulptoriai ir nevykusiai

Griniui tėra vis tie patys "rudimentarinės neišvystytos technikos
nepasisekimai".
Būdingi, pav., tokie žodžiai: "Primityvizmas graikų mene laikėsi tol,

mėgdžioja gamtą (tarytum jie būtų tuo rūpinęsi), ir nesugeba įkūnyti

kol menininkai ištobulino savo techniką... Bet įsigiję tobulą techniką,

medyje savo individualybės (tarytum jie būtų stengęsi to pasiekti). Gi

greitai... žengė pirmyn ir nebegrįžo į primityvizmą...". Čia mes

iš tikrųjų tai, kas daugeliui atrodo trūkumai, kaip antai kiek sustingęs,

susiduriame su garsiąja p r o g r e s o t e o r i j a , kuri savo laiku yra

kampuotas tų statulų pobūdis, nerodo skulptoriaus nesugebėjimo

sukliudžiusi objektyviai suprasti ir įvertinti įvairių gadynių meną, o dar

surasti išraiškos priemonių, o atvirkščiai - liudija apie didelį išraiškos

ir dabar ja negali nusikratyti daugelis dailėtyros atstovų. Ši teorija

intensingumą, - išraiškos, atpalaiduotos nuo bet kurių psichologinių

dogmatiškai tvirtina, kad menas (bet kurios tautos ir bet kurios

atsitiktinumų, subjektyviškų nuotaikų ir pan. Kaip Egipto ar ankstyvojo

gadynės) be paliovos tobulėjąs, eidams nuo žemiausiųjų formų prie

Viduramžio, taip ir geriausiuose mūsų dievdirbių kuriniuose amžinojo
dieviškumo pergyvenimas įkūnytas hieratiškai iškilmingu, griežtai
konstruktyvišku stiliumi. Apie jų realizmą leistina kalbėti nebent ta
prasme, kad jie realūs savo užbaigta, uždara forma ir, kaip pasaulis
savyje, - realesni už nykstamą
skulptūrai jiems

nepritaikomas

regimąją tikrovę. Kaip sakralinei
gamtos

atitikimo

mastas.

Ir

geometriškas formų atsajumas, ir nukrypimas nuo teisingos anatomijos
negalima išaiškinti nesugebėjimu duoti gamtos reprodukciją, nes šitoks
"per daug žmogiškas" panašumas negalėjo būti skulptoriaus tikslu. Juk
anatominės teisybės požiūriu galima kiek nori prirankioti klaidų ten,
kur nėra klaidų meninės logikos požvilgiu.
Šlapelio nuomonę apie mūsų skulptorių negrabumą randame daug
griežčiau išreikštą dr. Griniaus straipsnyje "XX Amž." (Nr.696:"Menas
ir mada" Nr.707:"Nuoširdumas ir primityvizmas"). I. Šlapelio
straipsnyje, nepaisant jo dvilypiškos pažiūros į dievukus, tebejaučiame
tam tikrą pietišką menininko pagarbą mūsų tautodailei. Tuo tarpu Dr.
Grinius, pasidžiaugęs dievukais kaip liaudies religingumo reiškėjas, vis
dėlto juos čia pat traktuoja žemesne meno rūšimi, į kurią reikia žiūrėti
iš aukšto. Tiesa, liaudies menas abiejų kritikų straipsniams nebuvo
tiesioginė tema. Vyriausias jų uždavinys buvo - pasmerkti primityviojo
meno madą šių dienų dailėje. Šiuo klausimu juodu abu yra iškėlę ir
teisingų, ir neteisingų teiginių. Apie neteisinguosius teks išsitarti kitoje
vietoje. Užtat, pav., teisingai, mano nuomone, yra nupeikiamas
paviršutiniškas primityviojo liaudies meno imitavimas. Man pačiam
atrodo, kad keleriopai padidintas, aplaižytas, apdailintas Rūpintojėlis
nėra labai magus reginys. Tik negerai, kad savo polemiką grįsdami, abu
autoriai šokosi nuvainikuoti liaudies meną, priskirdami jam tenden
cijas, kurios yra visiškai jam svetimos.
Dr. Griniui liaudies skulptūra aplamai - tai tik pasikėsinimas
netikusiomis priemonėmis. Jo stiliaus ypatumai - ne kas kita, kaip
"anatomiškai techniško nesugebėjimo rezultatas". Su maloninga
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aukščiausiųjų,

techninio

aukštų perspektyvą tik todėl, kad "dar nesugebėjo" vaizduoti teisingiau?

meistriškumo ir išraiškos laisvės. Todėl, pav., Egipto skulptūrą reikią

nuo

barbariško

nesugebėjimo

prie

Juk meninė jų skulptūros vertė priklauso nuo to, kad jie puikiai s u g e

laikyti archajiniu graikiškosios pirmtaku, o graikų archajiką - tiktai

b ė j o pasiekti tai, ko n o r ė j o.

pakopa į klasinį Fidijo ar Praksitelio meną. Šios dogmos sekėjams
klasinis menas (antikinis ir renesansinis) yra nesugriaunamas Credo.
Meno gadynėms ir stiliams, negiminingiems klasiniam idealui (kuris yra
suprantamas kaip skaistus ir tobulas sekimas gamta), nepripažįstama
savarankiškos vertės: jie arba "dar nėra" klasika, arba, pagaliau, iš viso
tėra žemesni, barbariški meno pavidalai. Tuo būdu iš aukštojo meno

Klaidinga manyti, kad menas per keletą tūkstančių metų yra padaręs
kažkokią pažangą. Tokios pažangos pasigendame net meno technikoje,
amate. Neveltui Renoiras taip gedavo, kad žuvusios tapybos technikos
tradicijos, kuriose slypėjusi ir italų, ir olandų, ir kitų mokyklų didžiųjų
meistrų galia. Argi naujųjų laikų vaizdakaliai valdo savo techniką
tobuliau, negu senovės egiptiečiai, kurie modeliuodavo ir poliruodavo

šventovės tenka iššluoti ištisos didžiulės sritys: ir Azija, ir Egiptas, ir

kiečiausią bazaltą?
Seniau dievukus boikotuodavo dvasiškija, iš dalies dėl religinių

archajinė Graikija, ir Bizantija, ir Viduramžiai, ir egzotinės "laukinės"

sumetimų, kad primindavo stabmeldiškus "balvoniukus", o iš dalies -

tautos, ir, galop, visa tautodailė, žinoma, ir mūsiškė.

dėl estetinių. Žemaičių vyskupas Tiškevičius uždraudė juos 18-tame

Bet evoliucijos sąvoka, paimta iš gamtos mokslų, yra pritaikoma tik

amžiuje taip kita ko ir dėl to, kad atrodė jam bjaurūs. Matyti, čia bus

technikai, civilizacijai ir intelektualinių funkcijų sričiai. Ji visai

paveikęs estetinis jo gadynės skonis, išauklėtas salstelėjusio klasicizmo

nesiduoda pritaikoma meno kūrybos istorijai. Neklasinis menas negali

(vėlyvojo baroko) pavyzdžiais. O mūsų laikais iš esmės tuos pačius

būti traktuojamas kaip perėjimas į klasinę formą. Nejaugi Giotto

vaisius duoda nevykusio realizmo teorija, propaguodama žiūrėti į

šliaužiojo vikšru, kad Ticianas galėtų skraidyti plaštake? Nejaugi

liaudies skulptūrą perdaug iš aukšto. Tarytum mes savo akademiniu

egiptiečiai, nuostabūs reljefo meistrai, visas figūras vaizduodavo

menu jau būtume be galo "peraugę" primityviuosius meistrus! Ar

profiliu, o akis ir liemenį - en face, arba užuot centralinės vartojo kelių

nebūtų teisingiau prileisti, kad mes nesame priaugę iki to religinio
polėkio , kurio buvo kupini dievukų meistrai ir tie, kas jiems
melsdavosi?
Teisingai suprasti ir įvertinti tą skulptūrą galima tik jos nelyginant
su gamta aršu klasikiniu menu, o atidžiau tyrinėjant tą ypatingą kalbą,
kuria ji byloja į mus: jos formos kalbą.

Lietuvos aidas;." 1939 m. balandžio 29 d. - Nr.194 (4596);
1939 m. gegužės 6 d. - Nr. 206 (4608).

Kalba netaisyta.

1939 m. "Lietuvos aide'"greta M, Vorobjovo straipsnio bu
vo pateiktos aptartų skulptūrėlių nuotraukos. Bevartydam i medžio skulptūrai skirtus "Lietuvių liaudies m eno " seri
jos albumus, atradome porą panašių skulptūrėlių, tik nu
fotografuotų kiek kitu rakursu. Sugretinus nuotraukas bei
M.Vorobjovo aprašymą, abejonių dėl darbų identiškumo
beveik neliko.
Rūpintojėlis perfotografuotas i š "Skulptūros" antrojo to
m o (210 p si). Dievo motina su kūdikiu - iš pirmojo albu
m o tomo (72 psl.). Tiktai čia ji pavadinta šv. Ona. Jau
M. Vorobjovas apgailestauja, kad Dievo motina su kūdi
kiu netekę karūnų, - tai galėjo suklaidinti ir albumo suda
rytojus. Kitas neatitikimas - nulaužta kūdikėlio ranka M.Vorobjovo laikais skulptūrėlė dar buvus sveika.

G. Zalecko nuotraukos
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JOK, ŠVENTAS JURGI
Šventas Jurgis, pasak krikščioniškos legendos, buvęs Romos im veiksmą - Slibino dūrimą, dažnai jis žiūri abejingai. Dažnai žirgas stam
peratoriaus Diokletiano karys. Už savo krikščioniškas pažiūras bei jų bių aptakių formų, primena darbinį arklį, bet jis beveik visada baltas
skleidimą 303 m. balandžio 23 d. nužudytas. Bizantijoje (ir jos įtakos arba obuolmušis (toks žirgas baltų tikėjimuose buvo šventas). Slibinai
šalyse) jo kultas plito jau IV a., o Vakarų Europoje nuo VI a.Manoma, panašūs į gyvatę, varlę ar rupūžę, kiaulę, šunį, karvę, veršį, net paukštį
kad XII a. kryžiaus karų įtakoje į Vakarų Europą iš Mažosios Azijos su vilko ar karvės galva, kartais jie su šikšnosparnio, vištos ar kitų gyvių
paplito švJurgio kovos su slibinu legenda. Viduramžių Europoje legen sparnais, kojų letenos - kaip varlės, vanago ar karvės (vieno slibino uo
da prigijo, kadangi per kario garbę buvo užtarnaujama krikščioniška dega net geležinė, iš narelių...).
malonė, ir šv. Jurgis tapo riterių globėju. Tuo laiku kai kurios Europos
Nedidukė karalaitė paprastai stovi (rečiau klūpi) atokiau ant kalne
šalys (Anglija, Portugalija ir kt.) švJurgį pasirinko savo krašto globėju.
lio. Beveik visų skulptūrų karalaitė primena Mergelę Mariją ar kitą
XX a. antroje pusėje bažnyčia švJurgį paliko tik regioniniu šven šventąją. Ji su ilga suknele (dažnai mėlyna), kartais karališka mantija
tuoju ten, kur jis buvo populiarus.
(kaip šv. Kazimieras). Ant galvos karūna. Rankos sudėtos maldai, kar
Lietuvoje jis paskelbtas antruoju (po šv.Kazimiero) krašto globėju.
tais meldžiasi iš maldaknygės. 2
ŠvJurgis buvo vaizduojamas Prienų ir Verkių herbuose. 1940 m. Lie
Taigi viename poliuje raitelis, kitame slibinas - mitinė būtybė.
Slibinas senovės Rytų tautose (Kinijoje, Japonijoje) - tai požemio
tuvoje stovėjo keturiasdešimt švJurgio bažnyčių, ”dabar (1989 m.) - 23”
1 (seniausia - Kaune, statyta 1471 m.). Bažnyčiose balandžio 23 d. vyk karalystės, mirusiųjų ganytojas. Krikščioniškoje ikonografijoje jis - pik
tos dvasios įsikūnijimas ( vidiniais ir kai kuriais išoriniais bruožais lie
davo atlaidai. Pagal tradiciją tai buvo ir gyvulių prekymečių, ir pirmoji
gyvulių išginimo į laukus diena. XX a. pirmoje pusėje mūsų tautai ši die^ tuvių vaizdavimuose tapatus velniui).
ŠvJurgio skulptūrinė grupė dažna koplytėlėse prie namų. ”Jei kam
na buvo labai prasminga ir švęsta su ne mažesne pagarba kaip Grabny
nesiseka su gyvuliais, tas pažada pastatyti šv. Jurgio smūtkelį, o kai pa
čios, Verbos, Velykos.
Šv. Jurgio kultas yra artimai susijęs su ankstesnių epochų Azijos ir stato - viskas klojasi kuo puikiausiai”.
Tokią stovinčią darželyje koplytėlę aptikau 1988 m. Telšių rajone
Europos žemdirbių kultais irsutapęs su pirmuoju gyvuliu išginimu į lau
Kontenių kaime. Namų savininkė Ieva Tenienė (g.1910 m.) ten jau ne
kus...
Metų rate, kai iš žiemos pereinama į pavasarį, įvyksta lemiamas mir gyveno, o svetimi švJurgiui neturėjo jokių sentimentų. Skulptūras įsi
ties ir gimstančios gyvybės susidūrimas. Ta dviejų jėgų kovos idėja pa gijo M.K.Čiurlionio dailės muziejus.
Liaudies sakmės praplečia, paryškina šio siužeto herojų charakteri
saulio ir laiko plotmėje yra universali; ji ryški europiečių dievų Mitros
irVorunos poroje (dvi priešpriešos irjų vienybė), baltų Perkūno ir Vel stikas. Pvz., vienoje sakmėje sakoma: ”Kitą kartą gyveno karalius ir ka
nio priešpriešoje. Pats šv.Jurgis (jo asmuo) ir visa siužetinė grupė ralienė. Kai rytais prie karaliaus rūmų susirinkdavo ubagai prašyti
(ŠvJurgis, žirgas, slibinas ir karalaitė) įkūnija gyvybės laimėjimą prieš išmaldos, karalienė iš savo pusės ”alūžną” (ubagui dovaną) išdalinda
mirtį, kovos ir pergalės idėją. ŠvJurgio kova - tai energija, tai gimstan vo, o karalius ubagams nieko neduodavo - pinigus sumesdavo į dvaro
prūdą... Ilgus metus karalius ubagų duoklę mėtė į prūdą, kol pagaliau
čio prado ir egzistencijos pagrindas.
Lietuviams, kaip žemdirbių tautai, artimesnis buvo švJurgio - že ant jo paviršiaus išaugo grybas.
Karalius vis nesiliovė pinigus vertęs į prūdą, kol galiausiai iš pini
mės, gyvulių globėjo vaidmuo nei riteriškasis.
ŠvJurgį mėgta vaizduoti lietuvių liaudies vaizduojamoje dailėje (ta gais maitinamo grybo išaugo kirmėlė, o iš kirmėlės - devyngalvis sma
pyboje, grafikoje, skulptūroje). Ypač išraiškinga skulptūrinė grupė, vie kas. Smakas vis daugiau iš karaliaus reikalavo, o kai prūde nebeišsite
na - dėl erdvinės trijų matavimų galimybės daugiau dinamiška, antra - ko, persikėlė gyventi į marias.
Jis suėdė visos karalystės gyvulius. Už tai žmonės ant karaliaus pra
mažiau kanonizuota, tad su didesnėmis galimybėmis fantazijai.
dėjo burnoti. Vieną dieną karalius gauna smako raštą, kuriame reika
Bendra schema:
laujama į pamarį atvežti dukterį karalaitę suėsti. Argi priešinsis kara
ŠvJurgis - raitelis ant išpuošto, pabalnoto žirgo, su kario rūbais (bet
ne visada romėnų!). Jo didingumą pabrėžia aukšta kario kepurė, dina lius smako valiai, kai šis daug už jį galingesnis? Įsako karalius savo tar
miškumą - vėjyje besiplaikstanti į vėliavą panaši skraistė ( ant jos - ke nui karalaitę į pamarį nuvežti, išsodina ją iš karietos, o pats smunka,
turlapė segmentinė saulutė), švJurgio veidas nėra dvasingas, tai vei kiek tik kulnys neša, kad nepapultų smakui į nasrus. Karalaitė pamaiykiau žemiško kario ar valstiečio veidas. Ne visada akių žvilgsnis lydi je likusi viena ir žinodama savo likimą, labai nusiminė ir pradėjo ver
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kti. Tuo laiku švJurgis (dar kareivis), jodamas pamariu ir apžiūrinėda
mas savo karalystę, užtiko beverkiančią karalaitę. Jis ir klausia: "Šviesi
ponia, sakyk, kodėl tokia nuliūdus ir verki?" Karalaitė jam atsako: "Ko
aš neverksiu ir neliūdėsiu, kad esu palikta suėsti devyngalviui smakui,
kuris greit turi čia atplaukti, ir tu, jaunikaiti, jei nori gyvas išlikti, kuo
greičiausiai skubėk iš šios vietos". ŠvJurgis ir sako: "Nenusimink ir ne
verk, aš tave nuo smako išgelbėsiu".
Tuo laiku subangavo marios, ir iš jų išlindęs didžiausias devyngal
vis smakas sako: "Oho, koks geras karalius, ne tik užkandį, bet ir paval
gymo atsiuntė", - ir visu smarkumu metėsi ant švJurgio. Tasai su pike
jį perdūrė ir visas devynias galvas nukapojo. Dėl to, kad ŠvJurgis nužu
dė smaką, dabar ir mes galim užaugint gyvulių." 3 Kitose sakmėse yra
įvairių kitų detalių, papildančių švJurgio paveikslą: vienur jį pažadina
bitutės, kad stotų į kovą, kiturjis apgina nuo vilkų piemenį arba prilip
do arkliui koją.
1934 m. Balys Buračas pirmojo gyvulių išginimo apeigą Lietuvo
je taip aprašė: "Išvaręs gyvulius į kiemą, piemuo, kuris prieš tai porą
kiaušinių buvo pakasęs tvarte po slenksčiu, šaukia šeimininką. Iš tro
bos visi išeina procesija. Pirmas eina šeimininkas, jis laiko rankose lėk
štę, apdengtą baltu rankšluosčiu. Ant lėkštės kraštų prilipdytos grabny
čios. Lėkštėje pora kiaušinių. Paskui šeimininką eina jo moteris, vienoj
rankoj nešdama smilkstančių anglių, kita laikydama prijuostę, pridėtą
Verbose ir Joninėse surinktų švęstų žolelių. Paskutinis verbų rykštę ir
žilvičio šakelę neša piemuo. Procesija tris kartus apeina bandą. Mote
riškė aprūko kiekvieną gyvulį, ypač galvas, tešmenis, aprūkiusi patrina
su grabnyčia galvą, kaklą, nugarą..." 4
Pirmojo išginimo rytą švJurgiui buvo skiriamos maldos ir gie
smės. Vienoje iš jų giedama:

Tu, Jurgi, tu gražiausias,
Atrakinki tu žem elę
Irpašildyk tu saulelę,
Kad pažaliuotų žolelė.
Tu, Jurgi, tu mielasai,
Atrakinki gi tu dangų,
K ad palytų šiltas lietus,
K ad pažaliuotų žolelė.

jie išgaiš nuo ligų arba išpjaus vilkai"J Gyvulius išgindavo su prieta
rais, pvz.: piemuo negali ant krosnies autis kojų -jįvilkai sudraskys. Ne
galima galąsti peilių - galandi vilkui dantis. Buvo iršvJurgiui skirta mal
da: "Joja ŠvJurgis per lygius laukus, per žalias girias... vis laumes vaiky
damas, vis piktus nelabus ir miškinius baidydamas. Jok, švJurgi, per
mūsų laukus, saugok ir dabok mūsų gyvulėlius. Amen".6 Dzūkijoje pa
vasarį laukų lankymas ir apeiginių giesmių giedojimas vadinosi "jurginėjimu".
Ne tik maldomis, giesmėmis, statomomis skulptūrėlėmis, bet ir
aukomis buvo stengiamasi šventąjį palenkti. Aukos: jurgučiai - margu
čiai ir kiaušiniai, sūriai, pyragai, pinigai, net vaškinės gyvulių statulėlės.
Visos gėrybės buvo nešamos švJurgio atlaiduosna, dedamos prie alto
rių, šventinamos. Dalis jų tekdavo pavargėliams kaip privaloma auka.
Visi šykštuoliai laikyti nedorovingais.
Jurginių apeigoms, kaip ir kitoms agrarinėms (ir šeimos) šven
tėms, būdingas judėjimas, garsas, ugnis, vanduo, duona. Čia naudota ir
verbų šakelė - gyvybinių galių skatinimo simbolis, ir margutis - gimimo
stebuklas, kūrybinių galių įsikūnijimas.
ŠvJurgio asmenyje lietuviai matė ir labai artimą gynėją, beveik
Šeimynykštį. Antai žemaičiai sako: "Jurgi, Jurgi, ko tu burgi?" - "Ko aš
neburgėsiu, jei košė karšta". Taigi jis - žemiškas maištautojas. Skulptū
rose žemaičiai jį vadino Nugalėtoju, taip pat ir grafikoje angelai iš de
besų jam neša pergalės vainiką...
Apskritai šis šventasis - tarsi ištisa filosofinė sistema. Iš gausios
lietuvių liaudies žodinės ir vaizduojamosios kūrybos, apeigų ir tikėjimų
matyti, jog daugelis mūsų protėvių pasaulėžvalgos bruožų - iš gilios
senovės. Jie mus sieja ne tik su lietuvių tautos praeitimi, bet ir su
pasaulio tautų išmintimi, bylojančia apie žmogaus vietos kosmose (dan
guje ir žemėje) ieškojimą, apie pagarbą žemei, pastangas įminti amžiną
jos galios gimdyti paslaptį, apie žmogaus būtį ir kovą už ją.
AUŠRA KARGAUDIENĖ
M.K.Čiurlionio dailės muziejaus
vyresnioji mokslinė bendradarbė

Cituota ir naudota literatūra:
Taigi ŠvJurgis liaudies tikėjimuose yra galingas dievaitis, kuris
gali pašildyti saulę, paleisti lietų, atrakinti žemę...Tikėta, jog jo galioje
yra ir žolės augimas, apsirūpinimas pašaru, kad nuo jo globos priklau
so gyvulių sotumas, sveikata, palikuonys, taigi ir žmonių gerovė. ŠvJur
gis gyvulius turėjo saugoti nuo plėšrūnų, ypač nuo vilkų (šie lietuvių le
gendose laikyti jam pavaldžiais medžiokliniais kurtais).
Šventasis buvo ir arklių globėjas. Arklius per Jurgines prausė,
šukavo ir jais nedirbo. ŠvJurgis globojęs arkliaganius, piemenis, sam
dinius ir buvęs šeimininkų geradaris.
"Sakoma, kad Jurginių dieną gyvuliai meldžiasi. Tą dieną gyvu
lius geriau šerdavę, su jais nedirbdavę. Sakydavę, jei dirbsi su gyvuliais,

X) Rydzikas E. Šventas Jurgis // Katalikų pasaulis. -1989.
- Balandžio 16 d. - P.3.
2) M.K.Čiurlionio dailės muziejaus fondai. (Juose 100
vienetų švJurgio skulptūrinių grupių arba jų dalių. Kitų
šventųjų grupės mažesnės: šv.Izidorių - 49, šv.Petrų -16,
šv.Agotų- 24).
3) M.K.Ciurlionio dailės muziejus, Liaudies meno archy
vas. Sakmę 1938 m. užrašė Vincas Augaitis Raseinių aps.,
Jurbarko vis. iš 83 metų amžiaus Endriaus Gajausko. U ž
rašyta ne tarmiškai.
4) Gimtasai kraštas . -1934. - Nr.2. - P.99.
5) ,6) Ten pat.
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ŽEMAIČIŲ VESTUVĖS
JUOZAS MICKEVIČIUS

Tęsinys. Pradžia Nr.l
2. PINTUVĖS
Vestuvės visada prasideda iš vakaro. Tasai
vakaras vadinamas pintuvėmis, nes tada suva
žiavusieji vestuvininkai ir kiti, kartu su nami
škiais, pina vainikus išpuošti kambariams ir
pasipuošti vainiksegei irjaunajai šliūbo dieną.
Pintuvės būva skelbtos ir neskelbtos. Į ne
skelbtas pintuves suvažiuoja tolimieji vestuvi
ninkai ir atvyksta kviestieji į vestuves kaimy
nai, kurie naktį, prieš gaidgystę, grįžta į namus
poilsio. Tolimesnieji čia pat lieka nakvoti.
Skelbtosioms pintuvėms surengti pakanka ku
riam nors vestuvių rengėjų vienam kitam kai
mynui pranešti, kad "bus pintuvės", - tuoj su
žinojusi sueina visa apylinkės jaunuomenė tą
vakarą pasišokti, pasilinksminti kartu su atvy
kusiais kviestaisiais vestuvininkais.
Pintuvės, skelbtos ir neskelbtos, at
liekamos tiek pas jaunąjį, tiek ir pas jaunąją.

giminaičius ir kviestuosius į vestuves
palydovus, t.y. vėdlius. Vėdliai turi būti jauni,
nepersenę, žvalūs, apsukrūs, šiek tiek moką
šokti. Jų būna 3-6 asmenys. Vėdliais kviečiami
giminaičiai ir geri bičiuliai. Nei jaunasis, nei
vėdliai, važiuodami į vestuves nesiima jokių
vestuvinių pyragų, išskiriant vainiksegę. Atsibodus šokti jaunimas ima dainuoti.
Dainuoja, dažnai pertraukdami šokius,
įvairias dainas, vienas, jaunąjį paginančias,
kitas - net pašiepiančias:
^

Ėjo bernelis ulyčiomis,
Sutiko mergelę netyčiomis,
Prašė viešėti,
Žadėjo mylėti;
- Eik per kiemely
Įm an o svirnelį
Aplankyti mane jauną.
Susėdo suskis pajutęs,
Svirno dureles užsukęs,
Ein per kiemelį,
Žadin tėtušėlį:
- Eik tėtušėli,
Atrasi svetelį.

Pintuvės pas jaunąjį
Pintuvės pas jaunąjį nėra tokios sudėtin
gos, išlaidžios, kaip pasjaunąją. Irsenųjų prie
žodis sako: "Kiek vaikelio (vaikino) vestuvės,
tiek paršelio skerstuvės". Jeigu jaunasis išeina
į jaunosios ūkį, tai visos vestuvių iškilmės jo
tėviškėj ir baigias pintuvėmis.

Tėtušėlis nuėjęs,
Visą teisybę atradęs,
Klausė abiejų:
- O kas bus iš judviejų ? Paėmęs makarą,
Išplakė nugarą.

Jaunojo namuosna, vakarą, brėkštant, ren
kasi griežikai, baigiama puošt kambarius vai
nikais, įkelia aukštai, aukščiau medžių viršū
nių, uždegtą liktamą, aptrauktą spalvotu (rau
^

donu ar žaliu) popierium. Tai ženklas, kad
pintuvininkai laukiami tuose namuose.
Temstant, baigiant rinktis pintuvininkams

A tjojo Jonis prie Onės,
Pririšo žirgą prie sodno.
Klaus tėvs: - k o tu čia, ar vogti? Jodyk tu dieną, ne naktį!

(jaunojo giminėms, vėdliams, kaimynams ir
nekviestajai apylinkės jaunuomenei), jaunasis
pirmas pradeda šokius, iškviesdamas bet

Klaus

Onė Jonio: - bene sušalai? -

Glausk prie manęs pakalą.

kurią šokėją ir apmokėdamas griežikams už šį
šokį. Toliau, pradedant kiekvieną naują šokį,
pintuvėse, kaip ir vestuvėse, apmoka pirmas
šokėjų poros vyras. Jaunuomenei linksminan
tis jaunasis ruošiasi važiuoti pas jaunąją.
Sukvietęs į gretimą kambarį, jaunasis vaišina
kviestuosius
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į

pintuves

kaimynus

ar

Motušė tuos žodžius girdėjo,
Su virbu į kamarą įbrazdėjo.
Onę, kiek norėjo, tiek pėrė,
O Jonio niekaip nenutvėrė.

Jaunuomenė, prieš išleidžiant jaunąjį ir
vėdlius, dažnai sudainuoja šitokią dainą:
Tamsioji naktele,
Šaltoji rasele,
Ak, nežinau, nežinojau,
Kur mano mergelė.
K ad ir nežinojau,
Bet aš ir nujojau.
Kaip nujojau prie dvarelio,
Strapt - ir apsistojau.
Apsistojau dailiai,
Apsiverkiau gaudžiai,
O ši mano paniulaitė
Skersa paveizėjo.

Atsisveikinę jaunasis, vėdliai ir piršlys
išvažiuoja į jaunosios tėviškę vestuvių iškilmėsna. Likusieji, kiek pasilinksminę, pašokę,
dažniausiai po pirmųjų gaidžių išsiskirsto
kiekvienas į savo namus poilsio.
Pintuvės pas jaunąją
Pintuvės pas jaunąją yra daug sudėtinge
snės, įvairesnės ir reikalaujančios daugiau
išlaidų.
Jaunosios namuosna ateina saulėlydžiu
trūbininkai, nebe smuikininkai. Susirinkusieji
pintuvininkai padeda baigti puošti vidų, duris
ir prieangius vainikais. Iškelti aukštai žiburį
jaunosios namuose būtina pareiga, nes tai
svarbu ne tiek pintuvininkams, kurių daugu
mas yra anksčiau susirinkę, kiek jaunajam su
vėdliais ir kitiems vestuvininkams. Šį iškeltąjį
viduty kiemo žiburį nuimdavo tik apyaušry.
Susirinkus daugumai vestuvininkų - toli
mųjų ir artimųjų - jaunoji pradeda šokius,
išvesdama vieną vestuvininkų šokti. Jiems
bešokant, bedainuojant, apie vidurnaktį at
vyksta jaunasis su vėdliais ir piršliu. Jų priim
ti išeina jau seniai rūpestingai laukę muzikan
tai ir užgroja maršą. Pasitinka jaunoji su tėvais
ir daugelis kitų pintuvininkų.
Jaunasis, davęs kiek pinigų kieme pasiti
kusiems muzikantams ir pasisveikinęs su prieangin išėjusiais pasitikti tėvais, jaunąja irpintuvininkais, pasišnekučiuoja su jaunąja ir pa

staraisiais, kol parengiama vakarienė. Tuo
tarpu kitos pintuvininkės pina rūtų vainikus
jaunajai irvainiksegei, kuriedvi pasirūpina rū
tomis. Pindamos vainikus, pintuvininkės dai
nuoja:
Linksmas buvau,
Žirgą šėriau,
Dar linksmesnis,
K ad pagirdžiau.
Jau surūdau balnodamas,
Graudžiai verkiau išjodamas,
Juodbėrėlį šokindamas,
Pentinėlius žvangindamas
Pro vyšnelių sodelį
Įuošvelės dvarelį.
Ein motušė per kiemelį,
Neš kilyčką ant rankelių:
- Prašom, prašom, ženteli,
Į šį naują svirnelį!
Motušėlė užgerdama,
Savo dukrą kolydama:
- Šitai dukros barvelė
Ir žalioji skrynelė.

Linksma buvau Rūtas sėjau,
Dar linksmenė,
K ad ravėjau.
Jau surūdau skindama,
Graudžiai verkiau pindama. ■
Nusipinsiu vainikėlį
Paskutinį vakarėlį.
Nebdainuosiu dainelių.
Neblinksminsiu bernelių,
Jau sudievu rūtelėms,
Jau sudievu berneliams!

Vainikus pabaigusios pinti, ypač pastebė
jusios bernelius, kurie anksčiau meilindavosi
jaunajai, pintuvininkės imdavo dainuoti:
Augo sode serbentą,
Džiaugės visi paukšteliai.
- Nesidžiaukit paukšteliai,
Ne dėl jūsų serbentą Dėl puikiojo paukštelio,
Kurs p o sodą lakiojo,
Puikiu balsu giedojo.
Augo sodoj mergelė,
Džiaugės visi berneliai
- Nesidžiaukit, berneliai,
Ne jums yr ta mergelė Dėl puikiojo bernelio,
Kurs po sodą lakiojo,
Šviesią striclbą nešiojo.

Seniau pintuvių beveik niekas nerengė nenorėjo, kad apylinkės bernai prisigėrę
triukšmą keltų arba jaunąjį primuštų jo prie
šai bei konkurentai; kad mergės, "kaip Tilžės
kumelės žviegtų".
Senesniosiose vestuvėse kilmingųjų vestu
vių pintuvių apeigose visada būdavo įsiprašymas į jaunosios namus. Kiekvienoj apylinkėj
įsiprašymo apeigos būdavo šiek tiek skirtin
gos. Trumpais bruožais paminėsiu tik Alsėd
žių, Platelių ir Šačių apylinkių įsiprašymo
apeigas.
Pamatę atvykstant jaunąjį su palydovais,
Alsėdžių apylinkėj pintuvininkai užsirakinda
vo duris ir patys, užgesinę žiburius, pasislėp
davo viduj. "Maršalka" visų atvykusiųjų vardu
prašydavosi į vidų šiuo adresu: pasisakydavo,
kas esą, iš kur ir kiek esą - esą kilnios, aukštos
giminės vyrai, iš kurios apylinkės dvaro; atvy
kusiųjų skaičių pareikšdavo bet kurio didelio,
kelių lygiareikšmių skaitmenų, skaičiaus pa
skutiniojo skaitmens reikšme, pvz., jei buvo 3,
6 ar 9, tai atitinkamai prabildavo 3333,6666 ar
9999. Tai iškalbėjęs "maršalka" toliau užsispy
ręs reikalaudavo šių "vigadų": kad būtų žir
gams stainės, vežimams palėpės, žirgams šie
no ligi kelių, avižų ligi ausų, duonos kepalų ku
protų, pyrago kepalų rubliuotų, alaus uzbonų
putotų, "vorėlkos" kiek reikiant, jaunų merge
lių sveteliams šokti, kad jos būtų nesustyrusios, nesustipusios, k^d galėtų šokti, o jam pa
čiam kad ir senų bobelių. Dar ir daugiau "ma
ršalka" "laidindavo" liežuvį. Viduj esąs vienas
gudresnis pintuvininkų stengdavosi savo
priešinga kalba "nuveikti", apgalėti "maršal
ką". Atsikirsdami arba nesugebėdami atsikir
sti, vienas antram užduodavo gudrių klausi
mų. Pvz.: "Ką daryti, kad druska nesukirmytų"
- "Sudžiovinti ledus, sudžiovinus sutrinti, ir
tuo druską sūdyti", atsigieždavo antrasis. "Me
luoji!" - "Paskui manęs tabaruoji!" "Ką?" "Kad kand, duok per dantis!" "Ką?" - "Kad
kand, pakasyk!" "Kas tau rūp?" - "Kad tau
rūkst, tu užkiškis, kad tau garuoja, tu attraukis!" "Arpažįsti eglę" - "Tavo motinalė deglė!"
"Kas esi?" - "Pušis". "Aš pakirsiu". - "Aš nevir
siu." "Aš pagenėsiu". - "Aš nestenėsiu". "Aš
parvešiu". - "Aš neisiu". Ir 1.1. Abu imdavo la
bai smarkiai ginčytis. Pagaliau "maršalka" pa
sirodydavo gudresnis, ir viduj stovintysis turė
davo nusileisti ir išpildyti prašančiojo reikala
vimus - įsileisti į vidų. Tada tėvas atrakindavo
duris, muzikantai atsistoję sugrodavo iškil
mingą maršą. Įėjusieji pasveikindavo motiną
rankos pabučiavimu, kitus - rankos padavimu.
Muzikantams per maršą duodavo pinigų. Po
trumpo pasišnekėjimo prasidėdavo vakarie
nė.
Platelių apylinkėj atvažiavęs jaunasis priekiemy, pas tvartus, sutikdavo laukiančiusjo at

važiuojant pusbernius. Šie, pamatę atvažiuo
jančiuosius, praneša pintuvininkams, muzi
kantams, kurie užgesina žiburius irpasislepia.
Kiti pusberniai užkalbinti atvykusiems paai
škina, jog namiškiai nieko nežiną nei apie ve
stuves, nei apie svečių atvykimą. Piršlys, vienas
pats įėjęs į trobą, randa senį, kaip koją, apžė
lusį plaukais, barzda, beraukiantį nagines, ir
senutę, seną, kaip obelį, pražilusią, prie rate
lio beverpiančią pakulas arba kogąlius. Čia
piršlys turi reikalo su tų namų savininkais. Se
niui paklausus, bene vagys įsibrovę į kiemą,
šisai teisinasi esąs paklydęs, ieškąs nakvynės ir
prašosi priimamas. Senutė nesėdi lyg pabu
čiuota -ji didina ginčą. Piršlys, laimėjęs ginčą,
net pradeda "piestuotis su seniais, kurie išbėg
dami atkabina alkieriaus ("špižamės") duris.
Ten buvo paslėpti muzikantai. Apie savo lai
mėjimą angoj atsistojęs rikteli saviškiams, ir
šie nuo vežimo eina į trobą, iš kur sužiba švie
sos, sukyla pasislėpusieji muzikantai. Įėjusieji
viską randa tvarkoj.
Šačių apylinkėse vidury aslos rasdavo senį
bevejantį virvę iš pakulų. Senutės troboj nebū
davo.
Po įsiprašymo pradedamos susėstuvės, ar
ba "panų vakaras".
Susėstuvės, arba panų vakaras
Atvykus jaunajam, vėdliams, piršliui ir
"maršalkai", duodama kartu su pintuvininkais
vakarienė. Vakarienės metu jaunieji sėdi tarp
tėvų ir namiškių - seserų, brolių. Po vakarie
nės, visiems dar tebesėdint užstalėj, jaunasis
turi išpirkti iš namiškių savo busimąją žmpną.
Išpirkimo apeigose dalyvauja jau nebe "ma
ršalka", bet piršlys.
Piršlys bruzduliuodamas taisosi išpirki
mo apeigoms. Moteriškės užstalėj dainuoja:
Dėk, piršly, dėk, piršly,
Aukso pinigėlį!
Nedėliok mums varinėliųf
Nelopysim katilėlių;
Nauji mūsų katilėliai Šį metelį pirkti
Dėk, piršly, dėk, piršly,
Aukso pinigėlį!
Nedėliok mums bumaškėlių! Nelopysim kailinėlių:
Nauji mūsų kailinėliai Šį metelį siūti

Padainavus piršlys, pagal jaunojo išgales,
padeda jaunosios motinai auksinį ar sidabrinį
pinigą, išvedęs motiną aslon, kelis kartus ap
suka muzikantams griežiant ir paleidžia. Taip
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pat išveda jaunosios tėvą, padėdamas mažesnį
pinigą, vėliau - ir seseris. Paskum, pats jauna
sis išveda iš užstalės jaunąją šokti. Tuoj ir visi
kiti pintuvininkai ima šokti. Pašokę, pažaidę,
prisidainavę pintuvininkai išsisklaido poilsio.
Tuo ir baigias pintuvės pas jaunąją.

3. "PARĖTKOS" DIENA
"Parėtkos" rytą muzikantai steigiasi už
klupti jaunųjų katrą bemiegant ir sugroti kel
tuvėms. Jaunieji, vainiksegiai ir kiti "parėtkininkaiMstengiasi atsikelti anksčiau, ir be mu
zikantų; už prikėlimą jie turi atsilyginti muzi
kantams pinigais. Jeigu kuris iš "parėtkininkų"
atsikėlęs atranda muzikantus bemiegant, už
siuva jiems kelnes, - tuo juos apjuokia, ir "parėtkininkai", muzikantamas "tebemiegant”,
visi sukyla.
Muzikantai priima kiekvieną atvykusį ”parėtkininką”, iš kurio gauna kiek pinigų.
Svečiams sukilus, tolimesniesiems suva
žiavus, duodami pusryčiai, kuriuos parengia
jaunosios tėvai.
Pati pirmoji ceremonija "parėtkos" dieną
yra vainikų padavimas jauniesiems. Vainikai
gali būti paduodami iš vakaro - susėstuvių pa
baigoj - arba "parėtkos" rytą, vadovaujant
"maršalkai”. Beveik visada vainikai paduoda
mi minėtąjį rytą.
Tuoj po pusryčių piršlys padaro tvarką tro
boj: gale patiesia kilimą, pastato dvi kėdes ir
susodina į jas jaunosios tėvus. Pati jaunoji at
sisėda stalo gale, prie kampo, o jaunasis - ant
suolo šalia stalo iš aslos pusės. Kiti "parėtkininkai”sustoja trobos šalyse, pasieniais. "Ma
ršalka”, o dabar piršlys, stojasi aukštai prieš tė
vus ir jaunuosius ir drožia prakalbą, kreipda
masis į jaunąją:
- Kame tu gyvensi? Kas tavim rūpinsis var
ge, ligoj? Kas tave priglaus, varge nuramins,
paguos, reikale užtars? - Nebeturėsi tėvo, mo
tinos ir t,t.
- Tegu ji būna tik mano, aš viskuo rūpin
siuos, visame kame užtarsiu, - atsako pirmojo
kalbai pakilęs jaunasis.
Čia tėra tik griaučiai tos prakalbos. Ją
vienas ir antras kalbėtojų droždavo labai turi
ningai ir retorišku tonu.
Jaunajam baigiant kalbėti, "maršalka”
rengiasi vainikams paduoti. Iš anksto yra nu
matęs, ką reiks pasiimti patarnautojais. Taigi,
jis pasirenka gizelį, t.y. gerą draugą, kuris, pa
davus vainiką, pirmininkauja pačiam pirma
jam šokiui po vainiko padavimo iki jaunikiams
išvažiuojant į bažnyčią, užperka muzikantus ir
nurodo vainiksegiams, kokiu būdu, priėmęs jo
įduotą vainiką turės prisegti jaunajai ant gal
vos, o jaunajam prie atvarto.
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Vainikus jauniesiems atneša ne vienu
būdu - beveik kiekvienoj apylinkėj skirtingai.
Sakysim, Platelių apylinkėj "maršalka”
priesėdniuje viską surengia: dvi jaunos (14-15
metų) mergaitės, apsirengusios margais rū
bais, baltomis bliuzelėmis, vienplaukės, gauna
katra vienon rankon didelę uždegtą žvakę, antron - lėkštę su vainiku. Jos įeina pirma, "ma
ršalka”paskui jų. Eina labai lengvai visi, - taip
kad iki to laiko, kol prieis prie jaunųjų, būtų
pabaigta sakyti visa paskui einančio "maršal
kos”prakalba. Čia "maršalka”prakalbą skaito
iš savo rašto. Visi, žengę mažiausią žingsnį,
protarpiais sustoja, nes visai prakalbai reikia
daug laiko.
Alsėdiškiuose tą apeigą atlikdavo pats
"maršalka", dešinėj laikydamas lėkštėj priden
gtus baltu raiščiu jaunųjų vainikus, kurių dalis
būdavo matyti nudengta. Kairėj laikydavo ra
štą. Bet dažniausiai tuo atveju jo neimdavo sakydavo iš atminties. Ceremoniališkai priėjęs
priejaunųjų, nudengia vainikus irprašo priim
ti. Vainiksegiai paėmę prisega, kur reikiant.
Vainiksegė, paėmusi vainiką, jo vieton antrą
ja ranka įmeta iš anksto jaunosios įduotą pir
štinę.
Štai "maršalkos”prakalba.
"Laudatur Jėzum Christum, arba tegul
bus pagarbintas Jėzus Kristus! Štai esu pribu
vęs keliais, pono Jednovičiaus praskintais ta
kais, o esu siųstas takais pono jaunojo, kurio
vardas N (čia pasakomas tikrasis jaunojo var
das).
Jaunas jaunikaitis didžiai dūmojo, vaik
ščiojo po rūtų darželį ir sugalvojo iš tų rūtų subudavoti karūną dėl apvainikavimo Tamstos
galvos.
Štai aš, paveizėjęs į aną rūtų, lelijų dar
želį, neberandu N (jaunosios vardas pasako
mas), bet regiu liūdną tarp seselių, brolelių ir
giminės. Liūdnastis yra ta, kad šiandieną rei
kės atsiskirti nuo seselių, brolelių, tėvelių, o
labiausia nuo to brangiausio rūtelių, lelijų dar
želio, katrame, daigstydama ar taisydama rū
teles, praleidai savojaunystės dienas gryno gy
venimo reikalo. Bet šiandieną, palikdama se
selėms, Šitą lelijų, rūtelių darželį, išsirinkai sau
gražiai nupelnytą šį rūtų vainikėlį, katrą aš vė
liau nudengsiu ir parodysiu, linksmu tancium
šokdamas.
Jei šią dieną valia Aukščiausiojo norėsi
priimti moterystės stono sakramentą, atiduo
siu tą vainikėlį prie Dievo namų aniolo stalo,
tai yra bažnyčioj šventoj: o dabar meldžiu
priimti tą vainikėlį iš pavierytos mano rankos.
O priėmusį vainikuokit, vainiksegiai, katras
savo, o mes visi gerbiame tą Tamstos žalią ap
vainikavimą, katrą nupelnei ne aukso brangu
mu, ne turtų daugumu, ne apgavystėmis, bet

tik savo nuosavu pažadėjimu iš panystės giyno gyvenimo. Dėl to tas vainikėlis pergali vi
sus žemiškus turtus.
Eisim toliau, kalbėsim daugiau. Džiau
gias žmonija net ir dangus tokiomis mergelė
mis, katros išlaiko savo nekaltą gyvenimą be
Dievo "apibrozdijimo” ir be svieto pajuokos.
Bet šiandieną, įeidama į moteiystės stoną su
šiuo jaunikaičiu N..., atiduosi bažnyčioj Šven
toj, pas Dievo altorių, ant anioliško stalo ir
priimsi septintą Sakramentą, tai yra permai
nysi panystės stoną į moterystės. Todėl prašau
priimti tą vainikėlį iš mano patikimos rankos
ir apkarūnuoti galvą savo ir vykti bažnyčion.
Jaunasis savo gautą vainiką turi išpirkti
iš vyrų, o jaunoji - iš merginų.
Išpirkus jauniesiems vainikus, "maršal
ka" prabyla:
- "Ko nori dangus ir žemė? Dangus - lin
ksmybės, žemė grožybės, turto, o ši jauna po
ra nori Dievo ir tėvų palaiminimo. Yra parašy
ta Šventame Rašte: "Ką tėvas motina laimins,
tą ir Dievas laimins pasaulyje".
Po šios, kad ir ne visiškai pilnai užrašy
tos prakalbos moteriškos atsistojusios ima
dainuoti:
Kelkis, pana, iŠ to m olo!
Dabar tamstai taip išpuola.
Pulk p o koją tėtušėliui
Ir baltajai motušėlei!
-

-Dėkui tau, motušėle,
Užpaauginimą,
Už rūpesčius, už klapatus,
Už nemiegojimą!
Dėkui tau, tėtušėli,
Už didžią dalelę,
Už dalelę, pasogėlę
Ir už išrėdymą!

Po to įvyksta jaunavedžių atsisveikinimas
su tėvu, motina ir tėvų palaiminimas, kuris yra
atliekamas dvejopu būdu - visų akivaizdoj ar
ba atskirame kambaryje, pašaliniams nema
tant.
Visos atsisveikinimo bei palaiminimo
apeigos tęsiamos iki pabaigos tėvams besėdint
aukščiau minėtose vietose. Dabar jaunieji
klaupiasi ant patiesto asloje kilimo priešais
tėvus (jaunasis priešais tėvą, jaunoji - priešais
motiną bučiuoja jiems rankas, kojas (šiais lai
kais bebučiuoja tik rankas). Pirma pradeda
jaunoji nuo savo motinos, o jaunasis po jos. Po
to tėvai sėdėdami laimina jaunavedžius, per
žegnodami juos ir žodžiais jiems linkėdami lai
mingo, ilgo gyvenimo, gero sugyvenimo, Die
vo palaimos, sėkmingos kloties ir t.t.

Antrasis atsisveikinimo būdas jaunųjų su
tėvais bei paskutiniųjų palaiminimas tuo tesi
skiria nuo aukščiau minėto, kad jaunavedžiai
atsisveikindami su tėvais, iš jų palaimos gauti
įeina į atskirą kambarį, laisvą nuo parėtkininkų ir kitų žmonių.
Jaunavedžiams su visais, parėtkoj esan
čiais, atsisveikinus, muzikantai sustoję užgriežia šaunų, trankų maršą. Iš vidaus išeina visų
pirma jaunieji su tėvais, paskui jų parėtkininkai, o vėliau ir patys muzikantai.
Kieme dabar į šliūbą važiuoti visa paren
gta: žirgai pabalnoti, apvainikuoti, arkliai pa
kinkyti žvengia, trypia prie trobos angos, pri
rištieji skambalai skamba. Išėję iš vidaus jau
nieji vyrai sėda žirguosna, senieji ir moteriškos
vežimuosna. Vyrų jaunieji, tik nevedusieji tejoja, vedusieji važiuoti važiuoja kartu su se
niais, moterimis ir kt. Visi vyksta šitokia tvar
ka: pirma joja raitieji, paskui jų važiuoja pir
šlys, po jo - jaunavedžiai - o paskiausia - visi
kiti.
Piršlys, kaip koks kerėpla, ant galvos užsi
maukšlinęs smailią aukštą kepurę, kurios vi
ršūnėj tabaluoja skutai ir varpelis. Apsilaidęs
popieriniais galionais, susijuosęs diržu, prie
kurio medinis kardas. Jo arklys su skambalu,
papuoštas vainikais, pasagstytas bukietais.
Vežimo užpakalinėj daly ar vidury žiemą pasi
stato keturias arba šešias egles, šiltu laiku tiek
pat beržų, kurie irgi kaip ir eglės, yra prikabi
nėti bukietų, įvairių kaspinėlių ar net varpelių.
Jaunimas puošia jaunųjų grupės vežimus. Ap
kaišo gėlėmis arklių padargus, kamanas, šla
jas, ienas. Piršliui stengiasi iškrėsti kokius
nors juokus.
Raiteliai joja per pečius kryžmai persirišę
raudona, didele šilkų kuska (skara), užpakaly
dideliu mazgu surišta. Tokias pat kuskas užsiriša ant galvos moterys - aplink kaklą dukart
apvyniojusios, užpakalyvieną galąpalikdamos
ištisą, antru galu apsukusios pastarąjį užmez
ga taip, kad tasai sumezgimas atrodytų lyg
blezdingos uodega.
Vykstant į bažnyčią jaunoji su vainiksegiu
važiuoja tuoj po piršlio, paskui pats jaunasis
su vainiksege kitame vežime. Visų "parėtkininkų" užpakaly važiuoja muzikantai. Jie kely
ir mieste kaskart sustodami groja. Puškely jie
užvažiuoja į "parėtkos" priešakį.
Nuvažiavę į miestelį, visi "parėtkininkai"
sustoja paprastai "gaspadoje", kur "parėtkininkės”persirengia gražesniais viršutiniais rū
bais. Mat, važiuodamos vestuvėsna moterys,
ypačiai mergaitės, pasiima po tris, keturias
sukneles, kurias kas pusdienis keičia.
Visiems, einantiems į bažnyčią poromis,
vyrams vainiksege prisagsto kairiojon krūti
nės pusėn po baltą kaspiną, dvilinkai perlen
ktą, arba po "kukardą", padarytą iš to paties

kaspino; išima iš dėžutės, o seniau iš išskobto
didelio buroko, jaunavedžių šliūbinius vaini
kėlius, kurių vieną prisega jaunajam kairėn
pusėn vainiksegis, o jaunajai - ant viršugalvio
vainiksege.
Jaunąją aprengia balta suknele, uždeda
ilgą, iki žemės, baltą šydą ir įduoda rankon gė
lių pluoštą. Jaunąją aprengti turi vainiksege,
kuriai padeda ir kitos. "Parėtkininkės" rengia
si savo skoniu, prisilaikydamos madų.
Piršlys, visiems susirinkus, ragina rengtis
į bažnyčią. Svočia priveda jaunąją prie jauno
jo, ir taip susidaro pirmoji "parėtkininkų" po
ra. Kitus "parėtkininkus" suskirsto poromis
jaunojo numatytas vyras irjaunosios - moteri
ška. Ši pora savo nuožiūra suskirsto poromis
visus kitus "parėtkininkus'*. Pirmas skiria tik
vyrus, antra - moteriškes. Suskirtąsias poras
piršlys surikiuoja taip, kad pirma visų eitų jau
navedžiai, po jų - vainiksegiai, arčiau jų - jau
nieji ir turtingesni, kiti toliau.
Į bažnyčią eina taip, kaip svočia su piršliu
suskiria, iki pat grotų arba jaunavedžiai mi
šriai - vienas su vainiksege, antroji su vainik
segiu. Antruoju atveju jaunavedžiai eilėje ga
li eiti pirma "parėtkos", vidury arba gale; pir
šlys laikosi arčiau jaunųjų - taigi jam išpuola
eiti pirma eisenos arba paskui. Jaunavedžiai
mišriai eilėse eina todėl, kad vengia žiūrovų,
kurie, pažindami jaunuosius, gali mesti jiems
burtus ir tuo padaryti jų gyvenimui blogos įta
kos. Gal dėl to ir mažieji "parėtkininkai", bū
tent vaikai, suskirstyti irgi poromis, eina į baž
nyčią kitoj eilėj, greta jaunųjų, ir bažnyčioj su
stoja prie grotų netolimais jų, nes vaikai, sa
koma, turį galios prieš piktosios dvasios ar
burtų veikimą.
Netoli grotų, jei jaunoji eina su vainikse
giu, o jaunasis su vainiksege porose, vainikse
gis atsitraukia, užleisdamasjaunajam savovie
tą. Tokiu būdu prie grotųjaunieji atsistoja pir
ma visos "parėtkos".
Jungtuvių apeigos bažnyčioje yra iškil
mingos ir paprastos.
Iškilmingosios jungtuvės atliekamos per
mišias. Padedamas užgroty apdengtas staltie
se aplink apvainikuotas vainikų staliukas, ant
jo - dvi palmės, bukietai, taip jų lėkštė jaunų
jų vainikams sudėti šliūbo metu. Prie visų al
torių uždegamos žvakės. Muzikantai,, užlipę
ant viškų, groja.
Paprastosios jungtuvės skiriasi tuo, kad
nėra mišių, staliuko, žvakės tedega prie did
žiojo altoriaus ir muzikantai bažnyčioj negro
ja, bet pasilieka lauke ar "gaspadoje".
Jungtuvių pačios apeigos, atliekamos
bažnyčioje, visur irvisada tokios pat, ir apie jas
kiekvienas gerai žino.
Jaunųjų katras, prieš duodant šliūbą,
stengiasi, kitiems nematant, atsargiai pri

klaupti antrajam dalį rūbų, kad paskui gerai
sugyventų. Vestuvių dalyviai ir kiti pašaliniai
žmonės žiūri, kaip žvakės dega: jei šviesiai jaunieji laimingai ir ilgai gyvens, jei tamsiai gyvens blogai ir trumpą amžių teturės, jei mir
ksi - sirguliuos arba nesugyvens, katro pusėj
žvakės šviesiau dega, to bus viršus gyvenime ir
tasai ilgiau gyvens; jei žvakės ramiai dega - gra
žiai sugyvens. Katro pusėj žvakė bedegdama
užgęsta, tasai greitai mirs ir pirma antrojo. Jei
pirmiau žadėtoji vesti mergina visų "pareikininku" ir paties jaunojo akivaizdoj važiuojant
į šliūbą ar einant "parėtkai" į bažnyčią ant ke
lio meta baltą skarelę ar nosinę, ženklas, kad
susijungę jaunavedžiai visą gyvenimą nesugy
vens.
Po visų apeigų bažnyčioj visi grįžta į "gaspadą" visada šia tvarka: piršlys eina visų
priešakyje, po jo jaunavedžiai ir kiti poromis.
Išėjusiuosius iš bažnyčios pasitinka muzikan
tai ir užgroja maršą.
Iš miestelio grįžta tokia pat tvarka, kaip
ir iš namų išvažiuojant. Tikjaunavedžiai dabar
važiuoja abu kartu, viename vežime.
Parvažiavus namo piršliui kaip ir nelieka
ką dirbti, nes svarbiausia jo pareiga yra vestu
vių metu rūpintis pačiomis jungtuvių apeigo
mis. Grįžusiųjų pasitikti išeina likę namuose
tėvai, "maršalka" ir kai kurie namiškiai. Tėvai,
jei jie mirę, vyresnė sesuo ar brolis, patiesia že
mėj kilimą, ant kurio pastato apdengtą staliu
ką, apkrautą kryžiuku, duonos lėkšte ir vyno
buteliu, ir tuo būdu priima susituokusius jau
navedžius, kurie priklaupę paragauja duonos
su druska ir išgeria po stiklelį vyno ar degtinės.
Seniau vietoj vyno ar degtinės duodavo užger
ti po klukšnį vandens jaunavedžiams. Po to
jaunavedžiai pabučiuoja kryžių, tėvams ran
kas, o jaunasis kai kuriose apylinkėse motinai
net pinigų duoda. Daugelyje vietų paskuti
niaisiais laikais nebestatomas apdengtas sta
liukas, bet išėjęs tėvų katras paduoda stovin
tiems jaunavedžiam išnešęs ant lėkštės duo
nos su druska ir pusę stikliuko vyno. Jauna
vedžiai savo ruožtu pasveikina sutikusįjį pabu
čiuodami jam ranką.
Po sutikimo čia pat "maršalka" pasako
trumpą prakalbą, bet dažniausiai jisai savo žo
dį pasako pirm visa ko. Tik tada visi "parėtki
ninkai" sueina į vidų paskui jaunuosius.
Grįžus iš bažnyčios, namiškės baigia vai
nikuoti stalus ir kai kuriuos valgius: prie stal
tiesės pakraščių aplink visą stalą prisiuvinėja
stačių rūtų pluoštelius (pluoštelių vieno nuo
kito atstumas ne didesnis, kaip sprindžio il
gis); rūtomis apvainikuoja babkas, apmausto
butelių kaklus ir stikliukų kotus; rūtų šakelė
mis apdeda sviestines. Žinoma, taip vainikuo
ja vasaros, rudens ir žiemos metu, kada dau
giausia visos turi rūtų.
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Stalo gale susėda jaunasis dešinėj jauno
sios, šaliajaunosios - vainiksegė, o šaliajauno
jo -vainiksegis. Be to, arčiau jaunųjų sėdi garbingesnieji, toliau nuo jų - paprastesnieji.
"Parėtkos" stale būna prikrauta visokių
valgių; tortų, babkų, saldžiųjų pyragaičių; kep
tų paršiukų, žąsų, gaidžių, kumpių; varškių,
sūrių, sviesto; lendrynai degtinės, alaus, vyno,
konjako ir kitokių mažmožių. Susėdę už stalo
jaunavedžiai turi visiems matant pasibučiuoti,
- kitaip piršlys su kitais "parėtkininkais" šau
kia: "Degtinė karti, degtinė karti - negalima
gierti!" Pasibučiavus visi gerdami skaninąs degtinė jau esanti saldi. Valgydami visi stoja
si ir pakaitomis su muzikantais, - vieni vieną
punktą, antri antrą -jauniesiems užtraukia "Il
giausių metų", kad net troba plyšta nuo skam
besio. Po to vėl paprasta valgymo eiga - vieni
kitus vaišina savais valgiais, o ypačiai gėrimais,
- taip, kad stikliukai vienas po kito eina aplink
stalus. Dainuoja daug gana įvairių vestuvinių
dainųbevalgydami. Be kitų uždainuoja šią dai
ną:
Margi dvarai, margi dvarai,
Deim anto langeliai.
Augo sode žali lapai,
Raudonos uogelės
Ten vaikščiojo uliavojo
Snatlyvos panelės
Po rūtų darželį, Po žalią sodelį.
-Labas rytas, paniulaite!
A š pirm asis p a s tave.
Jei u ž m anęs netekėsi,
Geresnio negausi
Labas rytas, paniulaitef
D ėl ko nieko nesakai?
- D ievas davė turtelį G ali būti mano.
-Valia būti, valia eiti,
K ad m otušė leistų.
M otušėlės pažadėta,
Esu kaip parduota.
- O i sakale, sakalėli,
Tu aukštai lakioji,
Bene m ano panelės
Naujienas nešioji?
- A š išgirdau naujienėlę,
N elabai patiešną
- Sakė, tam stos panelę
A n t šliūbo važiuojant
- Tevažiuoja, telekie Tegu D ievas padeĄ
Sukinkykit bėrus žirgus,
Ir a š p a ts važiuosiu.

30

K ad įsėdau į karietą Karieta lingavo,
Kad važiavau per vejelę Vejelė žaliavo,
K ad antmynė akmenėlį Kibirkštys lakiojo.
Ir išlydau bažnytėlę,
Mūro mūravotą Tebėr mano panelė
Nesuvinčiavota.
Ein panelė per bažnyčią,
Ponus sveikindama,
Ir jau mano širdis plyšta,
Ant jo s veizėdama.
Širdis plyšta, rankas gniaužau,
Negaliu veizėti.
Ein panelė per bažnyčią,
Keliu priklaupdama,
Šilkų kuska, aukso žiedu,
Levendrų vainiku.
- Akš, panele, akš, jaunojif
O kas perkalbėjo:
A r piršleliai, arvėdleliai,
A r sveti šalelė?
- Nei piršleliai, nei vėdleliai,
Nei sveti šalelė Man patiko jauns bernelis
Ir skaistus veidelis.

Pats mėgstamiausias šokis būdavo "Pir
šlys". Tuo šokiu pradėdavo visus kitus šokius
šokti ir šokdavo vestuvėse, kiekvienai progai
pasitaikius, vyrai ir moterys kartu. Moterys ve
stuvėse daugiau šoko žaidimus, kaip vyrai, ku
rie įsigėrę dainavo talaluškas, kortomis lošė.
Moteriškos nesustingdavo vietoj ir žaisdavo
neretai vienos be vyrų. Senovės šokiai dabar
tinėse vestuvėse nebevadinami šokiais, bet
žaidimais, kurie dabartiniais laikais bežaidžiami visų mišriai - ir vyrų, ir moterų. Vaikai tu
ri savo atskirus žaidimus. Senesniųjų laikų ve
stuvėse Šokiai būdavo šokami vieni tik vyrų,
antri - moterų, treti - abiejų kartu, dar kiti vaikų.
Vieni vyrai šokdavo "bičką", "kazoką",
"prisiadušką"; vienos moterys "mieželį", "len
ciūgėlį", "blezdingėlę", "kepurinskį", "aguonė
lę", "žyds degė degutą", "skruzdėlę", "kadagį";
abeji kartu - "avietėlę", "padušečką", "vilko uo
degą", "žilvitį", "trinken", "šoka bajoras su mu
žike".
Šokiai tikra to žodžio prasme retai tebuvo
šokami. Jų žinomiausi buvo "Jonkelis", "sukti
nis", "valsas", "polka", "kadrilius".
Taigi "parėtkininkai", juokdario prajuo
kinti, pradeda šokti "piršlį".
Vienas, užpirkęs muzikantus, pasitraukęs
kėdę, sėdasi jon vidury aslos. Kitas iš pasie
niais sustojusių išeina "prisipiršti" poron sė

dinčiajam, kuris privestas šokėjas gudriais,
juokingais žodžiais ir įvairiais gestais (nusisu
ka kiton pusėn) "išbrokija", o priima rankas
suplodamas. Taip pat skiriasi sau prie poros
vyrą ir moterišką, prieš antrąkart pradedant
šokti. Prisipiršus stojasi nuo kėdės ir prašo vi
sus esančiuosius šokti, sakydamas: "Visi į ve
stuves, į vestuves!" Kėdę pašaliniam patrau
kus į kampą ir "supirštiesiems" pradėjus šok
ti, visi norintieji sudaro poras ir šoka. Kiek
pašokus ton pat kėdėn sėdasi anksčiau "pripir
štoji" ir skiria pirmiau sėdėjusio kėdėj jai at
vedamus "pripirštus" šokėjus ir t.t. Šoka tol,
kol visi "priperšami" porosna. Jei vestuvinin
kų daug, tai padedamos dvi kėdės, ir išsyk pra
deda šokti dvi pirmosios poros. Dabar atsisėdusieji kėdėn stengias greičiau skirtis šokėją,
kad per ilgai neužsitęstų šokis. Dažniausiai
pradedant šokius "piršlį" užperka patsai pir
šlys.
Šoka valsą ar kurį kitą šokį. Nusibodus
suaugusiems šokti, kas nors užperka vaikams
"žvirblį".
Į virtinę sustoję, susikibę po du vieni ki
tiems į plaukus ("čiupras"), vaikai sutartinai
stengias vieni kitiems lenkti žemyn galvas, lai
bai cypdami, panašiai, kaip kad žvirbliai čir
škia. Taip jiems darant ir griežikai stengias
prisitaikomai griežti. Paskui, susikibę poro
mis, visi ima suktis. Taip kartojama daug atve
jųVainiksegė, kaip prieš išvažiuodama į baž
nyčią, taip ir dabar uždainuoja šitokią dainą,
kitoms mergelėms pritariant:
Šaulys spyrė į kilpelę Vainikėlis lėkė į upelę.
Bėg upelė vingiuodama,
N eš vainiką linguodama.
Ir nunešė nulingavo
Pas brolelio margą dvarą,
įrišėjo broįitėlis,
Ir pažino vainikėlį
- Tas yr sesės vainikėlis,
A nt galvelės nešiotasis.

Oi, vainike, vainikėli,
Ko taip veikiai supelėjai?
- D ėl to veikiai supelėjo,
K ad su našliu suderėjo.

Nesėsk, našly, prie šalelės:
Nesegsiu tau vainikėlio.
Bevelyčiau nusegusi į upelę įmetusi,
Nekaip našliui prisegusi.

Jaunuomenei dar padainavus dainų, visi
"parėtkininkai" susodinami paprasta
vestuvių tvarka vakarienės: gale stalo
jaunieji, iš šalių vainiksegiai, po jų vėdliai ir
kiti.
Kiekvieno valgymo metu muzikantai ne
valgo kartu su kitais vestuvininkais. Jie val
go kitiems išsivaikščiojus nuo stalo. Vestu
vininkams valgant, jie turi griežti.
Gavusios progos moteriškos vienos
šoka "blezdingėlę".
Tasai žaidimas toks: šešios moteriškos
sustoja į poras. Kiekviena pora turi į kertes
pusiau perlenktą skepetaitę, nusitveria
katra viena ranka už kertės ir dainuoja:
Blezdingėle, tu lakioji
Paplūstais\ paplūstais.
Beg berneliai prie mergelių
Poslapiais, poslapiais.

Kiekviena pora po kartą išdainuoja.
Muzikantai pradeda griežti. Visos trys šoka,
landydamos pro grandinės tarpus.
Po to jos žaidžia "aguonėlę". Būrys mo
teriškų (o dabar ir vyrų) sustojusios dainuo
ja:
Ar tu, karolėli,
Margasai paukšteli,
Ar tu girdėjai,
Kaip aguonas sėja,
Aguonėles sėja?Šišiaip ir titaip
Aguonėles sėja.

Paskutines dvi eilutes dainuodamos ro
do rankomis, kaip aguonėles sėja.
Kiekvieną posmą pabaigusios dainuoti ir
muzikantams pradėjus griežti, šoka, po dvi su
sikibusios.
2
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Ar tu, karolėli,
Margasis paukšteli,
Ar tu girdėjai,
Kaip aguonos dygsta,
Aguonėlės dygsta? Šišiaip ir titaip
Aguonėlės dygsta.

Kiekvieną tolesnį posmą baigdamos žod
žiais "šišiaip ir titaip", rodo kartu, pačios sklaidydamos rankas, sudedamos delnus į vidų, į
šalis, žemyn, aukštyn, kaip aguonėlės auga, žy
di, kaip jas laisto, ravėja, rauna, mala, valgo.
Kitas moteriškų mėgiamas šokis buvo ir
tebėra "kepurinskis".
Šis šokis atliekamas be dainų. Šešios
moterys, apsimovusios vyrų kepurėmis, su
stoja į tris gretas. Visos kartu gretose, nusiimdamos (pakeldamos) kepures, viena
prieš kitą nusilenkia. Paskui antroji greta to
kiu pat būdu sveikinasi su pirmąja greta ir,
aplink apsisukusi - su trečiąja. Po to šoka
viena su kita susipindamos. Sveikinantis
muzikantai lengvai griežia, šokant - smar
kiai.
"Avietėlę" šokdami visi sustoja ratan,
kartais susikimba rankomis ir dainuoja:

Tupėdama ant Šakelės,
Kukavo, kukavo,
Mūsų vargus, savo vargus
Rokavo, rokavo.
Avietėlė šalia kelio
Žydėjo, žydėjo.
Gegužėlė medžio šakoj
Tupėjo, tupėjo.

Baigus dainuoti, muzikantai užgriežia.
Šokių vedėjas, greitai pagriebęs panelę,
išeina šokti. Jis kojomis trypia, lenda pro
tarpus kitų porų, kurios pakelia rankas.
Kitos šokėjų poros seka paskui vedėją, ir
taip supinamas lyg ir "lenciūgas".
Dar šoka "kadrilių", "polką". Vyrai vieni
- "bičką". Nusibodus šokti ir šokėjams
nuvargus, užleidžiamą vaikams šokti
"Žilvitį": visiems vaikams sustojus ratu, kiti
du įeina į rato vidurį. Stovėdami visi sutar
tinai dainuoja:
Pasėjau linelius,
*Geltonus gaidelius.
Žilviti tūta,
Žilvitėli, tūtai

Viduryje esantieji du vaikai susikabina
rankomis (vienas dešine, antras kaire) h
trypdami bėga aplink pagal stovinčiuosius:
bėgdami dainuoja:
Oi, žilviti, tūta, tūta,
Žilvitėli, tūfal

Bėgantysis aplink paleidžia savo draugą,
bėgantį arčiau centro. Paleistasis atsistoja į
grandinę. Likusysis tuoj pagriebia naują iš
grandinės - ir vėl, dainuodami tą pat, ką ir
pirmiau, bėga ratu, kol kiek sudainavus,
arčiau vidurio stovintysis paleidžiamas ir
t.t.
Senesnieji vyrai kortomis lošia "kiksą",
"vežimą", "žydą", "melagį", "netikį", "kiaulę",
"šešką", "pusšeškį", "tūkstantį" ir kt.
Jaunuomenė dainuoja šitokią dainą:
Apynėli žaliasai,
Puronėli gražusai,
Tave sode augino,
Mane sodoj augino,
Tave tvoroms aptvėrė,
Mane kalboins apkėlė.
Apynėli žaliasai,
Puronėli gražusai,
Tau spurganos ant varpsties,
Man vainikas ant galvos,
Tave aluty padarė,
Mane ant šliūbo apdarė.
Išgers mieles ir karčias,
Išves mane į marčias.
Tave pylė į uzboną,
Mane vežė į tą sodų.
Tau putelės nutiško,
Man veidelis išblyško.

Arba šitokią:

- Rūteli žaliasis,
Ko taip nuvytai?
Dar nematei nei šalnelės,
Nei šiaurės vėjelio.
Kad tu pamatysi,
Kaip tu bepavysi?
Pašals tavo žali lapai,
Geltoni žiedeliai.
- Mergele, jaunoji,
Ko liūdna vaikščioji?
Dar nematei to pulkelio,
Nei jauno bernelio.
Kai tu pamatysi,
Kaip tu benuliūsi?
Išveš tave tas pulkelis
Į svečią šalelę. Svetimoj šalelėj
Svetimi žmonelės Neįtiksi ten kalbėti,
Nei darbelio dirbti.
- Turiu sidabrėlio Dirbinsiu tiltelį,
Kad pareičiau, kad sugrįžčiau
Pas savo motušę.
- Mergele, jaunojiį
Nepūstyk skarbelio Nepareisi, nebsugrįši
Pas savo motušę.
Kad ir bepareisi,
Bet ilgai nebūsi Už stalelio pasėdėsi,
Viešnele viešėsi.

Iki antrųjų gaidžių ginčijamasi dėl
jaunųjų sugultuvių apeigų. Griežčiausiai
tam pasipriešina "maršalka", nes iš senovės
žemaičiuose yra tradicija, kad jaunieji
jaunosios pusėj pirmą vakarą po šliūbo
nedaro sugultuvių apeigų, o jei daro, tai
labai retai. Jaunojo motina reikalaudama
įsako "maršalkai", vykstančiam į parėtką:
"Žiūrėk man, nesuguldyk jaunųjų! Parvežk
man marčią su vainiku!" Kaimynai irgi
įdomaująs, ar jaunąją su vainiku, ar be
vainiko parvėdluoja. Taigi, ne tik
"maršalka" griežtai užkerta, sakydamas: "Aš
turiu parvežti martelę su vainiku motinai
pasidžiaugti", bet ir piršlys labai spiriasi ir
nenori jaunųjų sugultuvių iš vakaro, nes,
viena, po sugultuvių rytmety piršlys turi būti
kariamas, dėl tojam pačiam nesmagu grįžti
su jaunavedžiais pakartam. O korimas prieš
sugultuves jamyra neteisėtas irbe reikšmės.
Antra, kariant reikia piršliui išsipirkti, kas
jam Šiek tiek kaštuoja.
Lauktuvininkai, iš tikrųjų, turį kuo
pasidžiaugti, pamatę jaunąją su šliūbiniu
vainiku ant galvos ir vestuvių rūbais
apsirėdžiusią,
Kadangi jaunosios pusėj sugultuves
nedaromos, tai jaunasis sugula su vainiksegiu, o jaunoji su vainiksege.
Po antrųjų gaidžių artimesnieji išvyksta
namo, o rytmetį vėl susirenka. Tolimesniej i
pas jaunosios tėvus nakvoja. Tuo ir baigias;
"parėtkos" arba pirmoji vestuvių diena.

Bus

daugiau
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ATGIJĘS TERESPOLIO PARKAS
Kėdainių rajono pakrašty, prie pat Radviliškio rajono ribų, prie
buvusių Chrapovickių dvaro rūmų tebežaliuoja Terespolio parkas.
Pasakojama, kad Terespolio dvaro savininkų proseneliai į šią vietovę
atgabenę gudų ir juos apgyvendinę. Ilgainiui gudų vardu pavadintas ir
kaimas - Gudžiūnai. Turtingos ir kilnios būta Chrapovickių giminės.
Dar baudžiavos metu Devinduonių kaime pastatydino ligoninę, o 1910
m. Gudžiūnuose kartu su parapijiečiais - medinę gotikinę bažnyčią.
Pagal Antano Tauro parengtus enciklopedinius duomenis,
Terespolio parkas užima 6 ha, yra peizažinis, lygaus paviršiaus, takai ir
alėjos vingiuotos. Parko pakrašty jau minėtų Chrapovickių moderno
stiliaus dviejų aukštų rūmai, į vakarus nuo jų - pailgas tvenkinys ir
vaismedžiųsodas. Čia pat trys maži, tarpusavyje sujungti tvenkiniai,prie
kelio
dalyje) pastatyta medinė klėtelė. Medyne vyrauja
vietini*! kP
ąžuolai, uosiai, kaštonai. Yra introdukuotų medžių:
juodųjų r. vi w dygiųjų eglių, pilkųjų kėnių, '“„-opinių maumedžių,
raudonų.*, ; >>Yų, raudonžiedžių kaštonų, g«* n *čiųjų liepų ir kt.
I a\A''' rnast Kėdainių rajone, vis nuo t oju į Terespolį. Traukia
paboud.'av'z su žmogumi, kuris neleido nu,m, > Terespolio parkui. Tai
Dotrniv, žemdirbystės mokslinio tyri nk • -riitut o eksperimentinio
ūkio Te,a s, jono skyriaus ilgametis valdytojas Vytautas Mišeikis.
Kaš u
rr enciklopedijose Terespolio parkas buvo "saugomas
valstybės”, o iš liesų... Liūdni peizažai, matyti kitose Lietuvos vietose
prie nugriuvusių rūmų, vis neduodavo ramybės, tad su džiaugsmu
klausydavau kėdainiečių pasakojimų apie Vytautą Mišeikį ir vis labiau
įsitikindavau, kad tai neeilinis žmogus. Niekieno neįpareigotas, nes
katinamas, jis jau daugiau kaip prieš dvidešimt metų suvokė tuos
dalykus, kuriuos šiandien dėstome savo tautinės kultūros koncepcijose
- kiekvienam kraštui, apylinkei, kaimui privalu išlaikyti autentišką, per
amžius sukauptą kultūros paveldą. Mano prakalbintas, V.Mišeikis

papasakojo:
"Terespolyje gyvenu nuo 1966 metų. Pradžia buvo sunki. Rudenį
klampoji į fermą, o batai lieka purvyne. Pirmiausia reikėjo kelius
pataisyti. "Gaspadoriai" nuolat keitėsi. Aš likau, nes patiko gamta,
medžiai. Ten, kur nėra medžių, man atrodo, kad trūksta oro. Tas parkas
buvo labai apleistas. Gyventojai visas atliekas čia pylė. Nebereikia seno
kibiro, puodo ar dar ko nors - neša į parką. Pasidarė šiukšlynas. Kai aš
jį pradėjau tvarkyti, dažnas sakė, kad man galvoj negerai. Jeigu žmones
siųsdavau parko tvarkyti, galvodavo, kad valdytojas "užsisėdęs". Jų
supratimu, reikia auginti gyvulius, javus, ūkio planus vykdyti, o ne parku
rūpintis.
Paprašiau kartą mašinos, pakviečiau muzikantus, įsiridenom alaus,
kaip tas Palangos Juzė, susisodinau žmones ir išvažiavom drauge
pasidairyti į Jurbarką, Mičiurino sodininkystės ūkį, užsukom į
Raudonę, Veliuoną, iš ten nuvažiavom į Šventąją, Palangą, Klaipėdą.
Aprodžiau aš saviškiams parkus, apžiūrėjom visus prūdukus, parkų
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takučius. Gražu, buvo į ką pažiūrėti, o svarbiausia, žmonės suprato
mūsų kelionės tikslą. Nuo to laiko į parką dirbti ėjo ne kaip už bausmę.
Atsirado kita pažiūra. Iškirtom alksnynus, prižėlusius be tvarkos
krūmus, padarėm aikšteles. Parkas yra valstybės saugomas, XIX
amžiaus landšaftinis paminklas, todėl jame negali daryti, ką sugalvojęs.
A.Taurui padedant (Antanas Tauras - žinomas parkų specialistas - ilgą
laiką padėjo A.Mišeikiui patarimais ir autoritetingu "žodžiu valdžiai"),
nusibraižėme planelį, padarėm prūdus, maudyklę, - juk reikia vaikams
pasimaudyti. Nemažai turėjom rūpesčių. Juk čia ganėsi gyvuliai, buvo
pristatyta visokių mašinų. Radom kitą vietą ir ganyklai, ir mašinoms.
Vietoj iškirstų krūmų reikėjo sodinti medelius. Pasodini kokį medelį,
žiūrėk, atvažiuoja ūkio direktorius ir sako, kad negerai, išrauk, čia visai
netinka, mvmbmai O kai pasakai, kad suderinta su A.Tauru, tuomet
jau gerai, viskam rinka.
v-ici cri t 'nei.-, dvaro rūmai nebuvo restauruojami. Pernai tru
puti rp t
*1ažiavo. Lietus palijo, tinkas pradėjo byrėti. Da
bar jok.i* y: Tie darbai reikalingiausi man pačiam, pats sau
užsidedi papildomų rūpesčių. Bet aš negaliu gyventi kitaip.
Nelabai kas remia, už atliktus darbus padėkos nėra. Viskas lyg
asmeninis reikalas: nori dirbk, nori nedirbk. Nei pieno nuo to daugiau,
nei mėsos. Kas neįeina į planus, tas ir nebūtina.
O terespoliečiai, supratę, kokį turtą turi, džiaugiasi. Teiravaus, gal
yra užsilikę fotografijų, kaip atrodė anksčiau parkas. Neturi žmonės
nuotraukų, kilojo laikyti, viską sudegino, kad nebūtų įtarimo, jog ger
bia parkus /' * k* pats, kur buvo takeliai. Iškirtom. Kai kurie take
liai išnyko, aisuaao r 'b, pagal poreikius. Pramintus naujai takus patai
sėm, pagražinom.
Buvo laikai, kai iš peties naikinome viską, kas sukurta. Juk buvo įžū
liai pasakyta - "pasaulį seną išardysim..." Išardyt išardėm, o atstatyt ne
sugebėjom. Sunaikinom žmones, kurie kraštą puošė, tuos, kurie galėjo
vadovauti. O kas liko?
Kada prasidėjo vienkiemių naikinimas ir plačiafrontė melioracija,
didieji darbai parke jau buvo padaryti. Ėmiau važinėti po kaimus ir rin
kti senus daiktus. Už viską reikėjo mokėti. Prisirinko tų daiktų, ir nėra
kur padėti. Tada patys pasistatėme klėtelę. Susirinkome keliese ir pa
statėme. Ji kelis kartus buvo apiplėšta. Labai daug daiktų prapuolė. Ma
no triūsas nuėjo vėjais. Išnešta apie 130 lempų, 15 senovinių laikrodžių.
Dabar tokių niekur nematau. Pavogta tai, kas vertingiausia. Dar keli
eksponatai yra Šiaulių ir Kėdainių muziejuose. Kėdainių istorijos mu
ziejuje eksponuojama mano lempų kolekcija.
Klėtelėje dabar laikome senovinius namų apyvokos daiktus, lygin
tuvus, kultuves, spragilus, mintuvus - tai, kas netilpo į mašinas..."
Žemai lenkiuosi šiam žmogui, o širdyje didelis nerimas: kaip toliau?
Ar atsiras, kas tęs jo darbą? Ar vėl viskas pamažu nyks ir užžels take
liai ?
JANINA

ŽVIKAITĖ

Pokalbis parke. P. Mišeikis pirmas iš dešinės.
Nuotraukos iš P. Mišeikio albumų.
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MEDEINOS ŽEMĖJE
Šlovė visus sujudino
Gerai tėviškei daryti
Ir ką amžiai pagadino
Čėsnasyra sutaisyti

SimonasStanevičius.”ŠIovč žemaičių”

Daugiau nei pusantro šimto metų senumo
žodžiai šiandien vėl aktualūs. Nepaisant tautos
šviesuolių balso, per tą laiką nusirito ne viena
gadinimo ir naikinimo banga. Ypač nuožmi
buvo pastaroji, pokarinė, kuri, deja, dar nėra
galutinai atslūgusi. Tuo įsitikini pavažinėjęs po
Žemaitiją - Viduklę, Varnius, Kražius. Džiau
giesi, kad šiame Lietuvos kampelyje sutinki
šviesių žmonių, daugiausia mokytojų, istorinės
atminties saugotojų. /Tik gal dar daugiau pa
minklų būtų išgelbėta, jeigu mokytojus labiau
būtų rėmę kultūrininkai./
... Viduklėje pasitiko Julija Norkutė.
Taip, ta pati Viduklės vidurinės mokyklos
mokytoja, kuri prieš dvidešimt metų čia ėmė
telkti žmones kraštotyros veiklai, už ką buvo
persekiota. Ypač sunkūs jai ir kitiems šio
krašto šviesuoliams buvo tie metai, kai atei
stinės propagandos pamatus "drebino" gar
susis Viduklės klebonas Alfonsas Svarin
skas, Net ir šį Lietuvos atgimimo metą, kaip
prisipažino mokytoja, nesi tikras, kad nesu
silauksi nemalonumų, vedžiodamas ekskur
santus po Viduklės bažnyčią, garsėjančią
puikiais vitražais. J.Norkutė su savo pagalbi
ninkais, kurių turi pustrečios dešimties, nie
kieno neraginama ir neskatinama vaikščiojo
po kaimus, klausinėjo, užrašinėjo, rinko, gel
bėjo - ir taip iki šiolei. Jei ne žmonės, pasta
ruoju metu susibūrę į kultūros fondo rėmi
mo grupę, vargu ar besurastume miestelio
kapinėse Adomo Mickevičiaus apdainuoto
Juodųjų brolių organizacijos Kražių gimna
zijoje steigėjo Ciprijono Jančevskio, knygne
šio Jono Sakalausko, daugelio kitų kapus,
kurie be atodairos buvo niokojami ir naiki
nami.
Viduklės kraštotyrininkų pasididžiavi
mas - Kanopėnai. (Ne Kanopėnai, kaip daž
nai sakoma, - perspėja J.Norkutė). Dėl gar
siojo žemaičių poeto ir tautosakininko Simo
no Stanevičiaus gimtinės išsaugojimo ir pri
pažinimo kovota ilgai ir atkakliai. Per tą lai
ką šalia sodybos išdygo akį nemaloniai rė~
: žiantis silikatinių plytų namas, bet mokytoja
džiaugiasi, kad melioracija vis dėlto aplenkė
Stanevičių sodybą, tik buvo iškirsta daug
' medžių, nusausintos kūdros. Tiktai 1974 m.,
Y po ketvertų metų, kai čia padirbėjo meliora
toriai, pavyko įrodyti (mat įrodinėti reikėjo
pačiai Kultūros ministerijai! - aut.pastaba),
šią sodybą esant poeto gimtine ir įrašyti į Re
spublikos paminklų sąrašą. Po to vis tiek te
ko, anot J.Norkutės, siena stoti už kiekvieną
medį, bet, žiūrėk, kurią dieną vieno ar kelių
jau ir nėra.
Į sodybą, kaip ir S.Stanevičiui gyvenant, ve
da klevų alėja, kurioje likę dar poetą menan
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čių medžių. Vietoj iškirstų pasodinti nauji. Vi
dury kiemo tebestovi pusantro šimto metų
kriaušė, toliau dar senesnis uosis. Iš ūkio tro
bą nupirkusieji žmonės paklausė kraštotyri
ninkų, neišgriovė Stanevičiaus laikais iš molio
drėbtos krosnies su skylėmis balanoms... Tro
bos šeimininkams Viduklėje statomas namas.
Įvyks mainai, ir mokytoja su savo pagalbinin
kais perkels į namą literatūrinę ekspoziciją,
kuri dabar įrengta priešais trobą stovinčiame
svirne, kuriame liks etnografijos muziejus. Ne,
svirnas ne iš ano meto, bet, kaip senieji liudi
ja, toks pat. Jis buvo labai senas, apleistas, ir
naujieji šeimininkai trobą pirko be jo, nors
įkainotas tebuvo vos keliasdešimčia rublių.
Prieš keletą metų muziejininkas Antanas Po
cius, restauratorius Romualdas Kaminskas,
kiti iš Šio krašto kilę žmonės pasiryžo gelbėti
senelį svirną. Buvo parūpintas restauracijos
projektas, ir po poros metų ant to paties pa
mato akmenų stojosi sakais kvepiantis svirno
antrininkas. Jame gražiai išdėstyta per tuos
dešimtmečius sukaupta medžiaga apie Simo
no Stanevičiaus gyvenimą, kūiybinę veikią, et
nografinę vertę turintys daiktai, o ant svirno
aukšto įrengtoje salikėje gali susirinkti žmonės
irdaug ką prisiminti, padainuoti. Pirmoji tokia
šviesi diena, kaip prisimena mokytoja, Kano
pėnuose buvo 1987 metų rugpjūčio 25-oji. Ta
da kartu su iš Vilniaus atvykusiu Evaldo Vyčino folkloriniu ansambliu, kitais svečiais šven
tė svirne įkurtuves. Dabarjau irviena gatvė Vi
duklėje poeto vardu pavadinta, ir Simono Sta
nevičiaus draugija įkurta. Viduklės kultūros
namuose poeto 190-osioms gimimo metinėms
įvyko konferencija.
Iš besikuriančio žemaičių ir visos Lietuvos
kultūros židinio, kurio ugnelę kantriai ir su
meile kūrena Julija Norkutė su savo bendra

minčiais, pakeliui į Kražius žvyrkelis veda į
Morkų kaimą Kelmės rajone. Nuo kalnelio at
siveria neapsakomo grožio žemaičių žemės pa
norama su slėpiningomis dar išlikusių miškų
juostomis, apačioj krūmų nužymėta Kražantės
vaga. Sustoji prie paminklinio akmens po lie
pa su gandralizdžiu, - tiek belikę iš drąsiojo su
kilėlių vado kunigo Antano Mackevičiaus gim
tinės. Reikėtų džiaugtis, kad pagerbtas narsu
sis žemaitis, tačiau, kai sužinai, jog sodyba nu
griauta vos prieš dvejus trejus metus, apmau
du pasidaro, kad Antano Mackevičiaus gimti
nės nebuvo kam apginti...
Kražiams vieta parinkta neatsitiktinai: la
bai gražus kraštovaizdis - kalvos, ežerai, upe
lis. Tačiau šiandien veltui daiiysies gražuolės
Kražantės, kuri jau keli dešimtmečiai nebepuošia miestelio.
Iš Kražių daugiau nei du šimtus metų
(1614-1840 m.) sklido mokslo šviesa. Ant se
nųjų Kražių kalvos istorijos molėtojas Ed
vardas Dirmeikis, vaikščiojanti miestelio en
ciklopedija, primena, kad čia tuoj po Žalgi
rio mūšio buvo pastatyta bažnyčia -viena pirmųjų Žemaitijoje. Belikę tik jos griuvėsiai.
Šį atgimimo metą kražiškiai pastatė naują
aštuonių metrų aukščio kryžių. Išskaptavo jį
meistras Jonas Armonas iš nudžiūvusio
Medžiokalnio ąžuolo. Nuo kalvos Medžio
kalnis gerai matyti. Ten, šventajame ąžuoly
ne, senovės žemaičiai Perkūno ir kitų dievų
garbei kūreno amžinąją ugnį. Čia vaikščiojo
girių ir žvėrių deivė Medeina. Legenda bylo
ja, kad pasirodžiusi Medeina perspėjo ker
tančius šventagirę: atminkit, Lietuvos dvasia
- girioje, iškirsite miškus, nebebus Lietu
vos... Kraujuose paskandintą senąjį lietuvių
tikėjimą ligi šiolei mena žemaičiai - nuo kal
vos papėdės į Medžiokalnį vedanti gatvė pa
vadinta Medeinos vardu. Tačiau buvusioje
šventojoje girioje, kaip dabar įprasta Lietu
voje, pastatyta estrada koncertams ir pasilin
ksminimams. Buvusios alkvietės - tai rim
ties, susikaupimo, gilaus tyšio su gamta pa
jautimo vietos. Iš pagarbos savo protėviams
ir šiandien tų vietų ramybės neturėtume
drumsti.

Nuo minėtos kalvos kaip ant delno matyti
abiejuose Dubysos intako Kražantės pusėse išsi
barstęs miestelis, jį supančios kalvelės. Apačio
je tyvuliuoja baigianti užakti dvokianti pelkė buvęs Dubysos ežeras. Tolėliau dunkso garsio
sios Kražių kolegijos, vėliau gimnazijos, mūrai.
Caro valdžia, bausdama už 1831 m. sukilimą,
Kražių mokyklą iškėlė. Nykiai atrodo dabar šis
buvęs švietimo ir kultūros židinys - nuniokotas,
išniekintas. O juk šių rūmų skliautuose aidėjo
Zigmanto Liauksmino, Motiejaus Kazimiero
Sarbievijaus, Alberto Vijūko-Kojelavičiaus,
Motiejaus Valančiaus ir daugelio kitų ano meto
šviesuolių žodžiai, subrandinę šitiek mokytų že
maičių. Tai Simonas Stanevičius, Dionizas Po
ška, Liudvikas Jucevičius, Kiprijonas Nezabitauskis-Zabitis, broliai Juškos, A.Fromas-Gužutis ir kt. Kaip sakė E.Dirmeikis, vis dėlto ke
tinama rūmus restauruoti ir įkurti juose tų
mokytų žemaičių muziejų
Nuo kalvos matyti ir XVIII a.statyta bažny
čia su šv.Roko koplyčia. Ta pati, kurią kraži
škiai savo krauju aplaistė, gelbėdami nuo caro
valdžios kėslų paversti ją griuvėsiais. Kražių
skerdynių 95-osios metinės sutapo su atgimi
mo pradžia, ir bene pirmą kartą po karo viso
je Lietuvoje garsiai ir atvirai prabilta apie šį ca
rizmo nusikaltimą lietuvių tautai. Pačiuose
Kražiuose pernai buvo surengtas įspūdingas tų
žiauriausių įvykių minėjimas, nutarta drąsuo
liams pastatyti paminklą.
Praeitąvasarą Kražiai šventė 375-ąsias mo
kyklos metines. Mokytojas E.Dirmeikis su sa
vo pagalbininkais M.Valančiaus gatvėje įsteigė
Kražių kraštotyros muziejų. Kelmės rajono
kultūros skyriaus, LPS Kelmės iniciatyvinės
grupės ir Lietuvos kultūros fondo Kelmės rė
mimo grupės "Santalka" pastangomis išleistas
mokytojos Elenos Skaudvilaitės parengtas bu
kletas apie Kražius. Pasakojimą apie miestelį
irjo mokyklą autorė baigia žodžiais: "...apie to
kius garsius švietimo raidoje mūsų Kražius,
apie gražias jo apylinkes, puikius žmones dar
nėra knygos, vertingos žinios tebėra išbarsty
tos... Vis dėlto Kražiai bunda. Rusena svajonės
apie senamiesčio atkūrimą. Atgaivintas laikra
štis "Kražių aidai", turtėja muziejaus fondai,
ūkis galvoja apie pansionatąsavo pasenusiems
žemdirbiams. Vis dėlto Kražiams labai reika
linga visų čia išaugusių ir išminties įgijusių pa
rama, nes ypač nelengva prikelti žmonių dva
sią, atkurti suluošintą dorovę".
Nemažai skriaudų patyrė ir daug mūsų kul
tūrai nusipelnę Varniai. Lituanistė Vlada Ven
grienė Dariaus ir Girėno gatvėje rodo seną, il
gą, geltonai dažytą medinį namą, po kurio sto
gu telpa ir neįtikėtinai erdvūs gyvenamieji
kambariai, ir tvartas, ir daržinė. Tai rašytojo
Adolfo Sprindžio gimtinė. Jo atminimą ištiki
mai saugo ir svetingai lankytojus priima rašy

tojo sesuo. Čia, Varnių kapinėse, A.Sprindžio
kapas, čia ilsisi ir Žemaitės tėvai bei seserys, ir
M.Valančiaus sesuo Petronėlė Beresnevičienė, ir Antanas Narkus, taip ir nesužinojęs, kad
jo sūnus atkasė M.Valančiaus biustą, kurį pats
A.Narkus buvo paslėpęs nuo sovietinių barba
rų...
Žemaičių vyskupystės laikus menančių
Varnių katedros dabartinis šeimininkas klebo
nas Jonas Petrauskis žemaitiškai dosniai pasa
koja, rodo vyskupo kėdę, kurioje sėdėjo M.Va
lančius, jo neseniai atrastą biustą, vienuolika
puošnių altorių, restauruotas skulptūras, pa
veikslus, kuriais gausiai išpuošta katedra, nu
veda į požemį, kur stiklo karstuose ilsisi vysku
pų Giedraičių palaikai ir... žiemoja šikšnospar
niai...
Iš Kražių 1940 m. į Varnius atkeltoje kuni
gų seminarijoje mokėsi lietuvių literatūros kla
sikai A.Strazdas, A.Vienažindis, A.Baranauskas. O M.Valančius ne vien tik mokėsi - jis bu
vo seminarijos rektorius. Tebėra jos rūmai.
Bet čia nė šikšnosparniai neužklysta - tokie
apleisti jie ir sunykę. Šiandien matytume kito
kį vaizdą, jei laiku būtų buvęs uždengtas sto
gas. Neskatino gelbėti rūmų nė jų sienas tebepuošianti lenta su užrašu, kad buržuazijos val
dymo metais čia buvo koncentracijos stovykla,
kurioje yra kalėję ir žinomi komunistai. Rūmai
pradėti restauruoti, bet, kaip sakė čia sutiktas
darbų vykdytojas, judama vangiai. Trukdo tie
kimo ir kitokie nesklandumai, ir niekas nepuo
la padėti.
Varniškiai vylėsi atgausią dalį buvusio
spindesio, susigrąžindami kunigų seminariją.
Deja, antroji Lietuvos kunigų mokymo įstaiga
atidaryta Telšiuose. Bet, pasak mokytojos
V.Vengrienės, varniškiai nenusimena: jie ėmė
si tvarkyti buvusį M.Valančiaus darželį, kur
stovėjo minėtas skulptoriaus A.Aleksandravi
čiaus 1923 nesukurtas rašytojo biustas, 1951

m.nuverstas traktoriumi "Stalinec”. (Pjedesta
las vis dėlto išstovėjo iki 1973 m.) Paminklas ir
darželis bus atkurti. Tik nežinia, ką daiyti su
karių kapinėmis, įsiterpusiomis taip darželio ir
namo, kuriame gyveno žemaičių vyskupas,
rašytojas, blaivystės sąjūdžio pradininkas
M.Valančius. Gyvenojis čia su savo motina, iki
caro valdžia, nuslopinusi sukilimą, 1864 m. vy
skupo rezidenciją ir kunigų seminarijąperkėlė
į Kauną. Visi Varniai verkę Valančiui išvažiuo
jant.
Varniuose - bene seniausia Lietuvoje me
dinė bažnyčia, vadinama Aleksandro vaidu
(tai Vytauto Didžiojo antrasis, krikšto, var
das). Po karo čia buvo grūdų sandėlis, vėliau
baldų parduotuvė. (Kaip ir Karaliaučiaus kra
šte Ragainės bažnyčioje, kurioje kadaise kuni
gavo Martynas Mažvydas...). Šiandien nunio
kota ir apleista bažnyčia laukia nesulaukta re
stauratorių ir tyrinėtojų, kuriems gal lemta bus
čia rasti ir vieno žymiausių mūsų raštijos pra
dininkų, Varnių kanauninko, vyskupystės ad
ministratoriaus Mikalojaus Daukšos kapą...
Sunku patikėti, kad neturime paminkloaistrin
gąm gimtosios kalbos propaguotojui, parašiu
siamjos teisių gynimo manifestą, ir net nežino
me jo kapo. Trijų šimtų metų senumo M.Daukšos "Postilės" prakalbos žodžiai skamba taip,
lyg būtų šiandien parašyti: "Kuigi, sakau, pa
saulyje yra tauta, tokia prasta ir niekinga, kad
neturėtų šių trijų savų irtarsi įgimtųdalykų: tė
vų žemės, papročių ir kalbos?.. Ne žemės der
lumu, ne drabužių skirtingumu, ne šalies gra
žumu, ne miestų ir pilių tvirtumu gyvuoja tau
tos , bet daugiausia išlaikydamos irvartodamos
savo kalbą, kuri didina ir išlaiko bendrumą,
santaiką ir brolišką meilę. Kalba yra bendras
meilės ryšys, vienybės motina, pilietiškumo tė
vas, valstybės sargas. Sunaikinki ją - sunaikin
si santaiką, vienybę ir gerovę. Sunaikinkją - už
temdysi saulę dauguje, sumaišysi pasaulio tvar
ką, atimsi gyvybę ir garbę."
Mokytojos V.Vengrienės nuomone, karo
metais sudegusio J.Zavadskio knygyno vietą
(tame name kadaise gyveno didysis žemaitis
S.Daukantas) irgi vertėtų atitinkamai pažymė
ti, kol dar yra galinčių ją parodyti.
Atsisveikinome su Varniais ties paminklu
žuvusiems už Lietuvos laisvę, pastatytu šių me
tų pavasarį M.Daukšos gatvėje, priešais buvu
sią NKVD būstinę. Toks paminklas su užrašu
"Raudonojo teroro aukoms" analogiškoje vie
toje stovi ir Kražiuose. Į juos žvelgėme kaip į
simbolį vilties, kad ir savi, ir svetimi liausis
trempę gražios ir trapios Medeinos žemę.

ALMA BRUŽAITĖ
Buvusios Kražių kolegijos likučiai...
Buvusios pirmosios Žemaitijoje bažny
čios (1416 m.) garbei. Autorius - tautodailininkas Jonas Armonas.
J.Lipski© nuotraukos
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FOLKLORAS IR DABARTIS

BE KUPROS
Praeitų metų lapkritį Vilniuje Mokslinio metodinio kultūros centro
ir Kultūros darbuotojų tobulinimosi instituto iniciatyva vyko Pabaltijo
folkloro seminaras. Folklorinio judėjimo entuziastai iš Latvijos, Estijos
ir Lietuvos kalbėjosi apie šiandienines mūsų etnokultūros problemas,
ieškojo būdų joms išspręsti, tarėsi, kaip koordinuoti asociacijos "Baltica" veiklą, aptarė kai kuriuos teorinius klausimus.
Pirmiausia buvo kalbėta apie etnografinių (kaimo), folklorinių
(miesto) ansamblių situaciją. Tokio pobūdžio ansambliai pradėjo kur
tis apie 1967 metus. Nežiūrint nepalankių sąlygų, o nuo 1971 m. - atviro
puolimo, praeitų metų lapkričio 1 dieną jų buvo 1 176 (20 711 dalyvių).
Taigi per pastarąjį dvidešimtmetį nesulaikoma folkloro banga užliejo
Lietuvą... Bet... "gal visa tai tik mėgstama saviveiklos forma? Arjau mū
sų tautinio gyvybingumo išraiška?" (V.Musteikis, Mokslinio metodinio
kultūros centro muzikinio folkloro sektoriaus vedėjas). Ansambliai pri
kėlė iš užmaršties, iš archyvų liaudies dainas, šokius, papročius, padeda
mums įžvelgti, kuo buvom ir esam turtingi, perprasti senąją kultūrą, tuo
pačiu atgauti nutrauktą ryšį su paniekinta mūsų praeitimi, prisideda prie
tautos Atgimimo. Antra vertus, folklorinis "bumas", Kultūros darbuo
tojų tobulinimosi instituto profesoriaus A.Vyžinto nuomone, verčia su
simąstyti ir apie galimus neigiamus jo padarinius. Juk folkloras negali
ilgai gyvuoti vien kaip parodomasis, sceninis. Be to, masiškumas daug
kur išvirsta į mėgėjiškumą, formalizmą, iš dalies niveliuoja lokalinius et
ninius skirtumus. Atsiranda pavojus folklorą, tą "šventą dalyką" (A.Vyžintas) nuvalkioti, suvulgarinti. Mažėja dvasingumo, vis daugiau bravūriškumo, pigių surežisuotų blizgučių, tarp ansamblių net atsiranda trin
tis ir t.t. Matyt, savo pirminę misiją - žadinti,propaguoti, kaupti - folklo
ro ansambliai jau atliko. Metas keistis, ieškoti naujų formų. Būtina nu
lipti nuo scenos (V.Musteikis), "šokti, dainuoti reikia ne kitiems, o sau
- te ir miesto centre" (A.Kapust, Latvijos liaudies kūrybos centras), "vie
nintelis tikras kelias folklorui atgaivinti - per šeimas" (I.Raiznieca iš Lat
vijos)... Nors pakankamai aiškiai išsakytas nepasitenkinimas ansamblių
"bumu", vienareikšmio sprendimo tuo tarpu lyg ir nerasta.
Kitas klausimas - kaip pažadinti žmonių domėjimąsi etnokultūra, at
skleisti jos vertę, dvasinius lobius, kad po visų išvadavimų, privalomų
laimiiį, prievartavimų ir genocidų ūmai nenutautėtume laisvės sąlygo
mis - veržliai papūtus bendraeuropietiškosios kultūros vėjams.
Patirtimi pasidalijo Ilga Raiznieca: "Ėjom į mokyklas, ruošėm semi
narus, pasakojom, dainavom - iš kailio nėrėmės, kad tik mokytojai mo
kytųsi ir dirbtų toliau, o rezultatų - nėra: kol mes mokykloj, visi paten
kinti, viskas gerai, o kai tik išvažiuojam - vėl viskas po senovei. Šiemet
sumanėm kitaip. Surinkom mokytojus į vasaros stovyklą. Visą savaitę ir
gyvenom kartu, ir mokėmės dainų, šokių, menų. Dieną naktį. Taigi ne
vien kalbėjom apie folklorą, bet ir gyvenom juo. Poveikis, atrodo, daug
didesnis. Bet aš sakau: geriausia terpė folklorui atgaivinti - šeima. Bė
da tik, kad šeimos atitrūkusios nuo etninių šaknų. Dar sumanėm akciją
sąlyginiu pavadinimu "Mama, išmok lopšinę". Susibūrėm - grupė mer
ginų - ir ėjom į gimdymo namus, mokėm būsimas mamas lopšinių. Po
to laikrašty paskelbėm, kad organizuosime mamoms lopšinių mokymą
si... Net nesitikėjom, kad tiek daug atsilieps - daugiausia laukiančios pir
mo kūdikio, bet buvo mamų, turinčių net tris vaikus... Pasirodo, iš prad
žių dar reikia įtikinti, kad moterys nesigėdytų dainuoti savo vaikui, įveik
tų kompleksus, esą nemokančios, nesugebančios, neturinčios balso...
Tai vadinamoji ezoterizmo problema... Bet tuo pačiu pajuto
:ad,
atrodo, darome tai, ko labai reikia. Draugijos, atstovavimai, ras
nai
į laikraščius - gerai, bet labiausiai reikia pasišventusių, kurie eit
nones... Kitas kelias - per vaikų darželius. Bandom eiti ten ir šnel
/ai-
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kams, apie ką tarybiniuose darželiuose šiaipjau nekalbama: apie sielą,
mirtį, prabočius, jų papročius, šventes. Nemanėm, kad vaikai taip rim
tai, susidomėję į visa tai atsilieps... O kai kartais jų paklausiam, kokias
lopšines žino, pasirodo, daugiausia tas, kurių mokėm mamas".
Apie Ramuvos ieškojimus, kaip "neįklimpti koncertiškume, savi
veikloje", bandymą kai kuriuos senus papročius pritaikyti šiandienai,
šnekėjo filosofas J.Trinkūnas papasakojęs, kaip Ramuva švenčia Vėli
nes.
Ši šventė išoriškai labai santūri: žvakučių deginimas kapinėse, pa
maldos bažnyčiose, bet Ramuvos žmonės paskutinį savaitgalį prieš Vė
lines vyksta prie pilkapių, uždega ten žvakutes, dainuoja, pasakoja sak
mes, padavimus, užkandžiauja etnografiniais valgiais. Kadangi Vėlinių
dainų nėra, dainuojamos karinės, istorinės ir našlaičių dainos, nuotaika
ir turiniu, atrodo, labai tinkančios. Čia pat ir kankliuojama, nes kanklės
siejamos būtent su pomirtiniu pasauliu.
Trečia. Seminaro dalyvius domino ir amžinasis teorijos bei prak
tikos santykis etnokultūros atgaivinimo procese. Būta perspėjimų nesi
žavėti teoretizavimu, nes mokslas neaiškinąs gyvenimo prasmės, nes,
anot kai kurių mitologinių teorijų (pvz., V.Toporovo), pirminis esąs
veiksmas (t.y.ritualas), o žodis (mitas) - tik komentuojamasis, išvestinis.
Tačiau, V.Ragevičienės žodžiais tariant, šiandien "visi nori dirbti, bet
nežino ką". Mes geriausiu atveju tik nujaučiam, kad kažkur giliai yra pa
slėpta nuo mūsų "kažkokia kita kultūra" (J.Trinkūnas), savo dvasia
mums daug artimesnė nei ta, į kurią metų metais jėga mums bruko val
stybė. Kokiaji? Kasji? - Skubame prie kiekvienos šen bei ten ištiykštančios pažinimo versmelės (tarkim, A.Žarskus, tarkim, A.Patackas...), kur
galėtume gurkštelėti žinojimo apie savo dvasinę praeitį, taip atkakliai
juodintą, neigtą, slėptą - bandytą išmušti (dažnai - kartu su mumis) iš
mūsų sąmonės. Visais šimtmečiais tradicijų puoselėtojais buvo iš esmės
kaimo žmonės, valstietija. Tuo tarpu šiandien, atrodo, viskas apvirtę
aukštyn kojom: tradicijų perimamumo iniciatorė yra inteligentija, tik
sliau - nebesutinkanti toliau būti mankurtizuojama inteligentijos dalis.
Ir tik pažinusi, suvokusi senosios kultūros klodus, ji pajėgs teisingai įver
tinti dabartinę dvasinę situaciją, keisis ir veiks norima linkme, patrauk
dama paskui save platesnius liaudies sluoksnius. O kokias formas įgaus
tas veiksmas (ritualas), gal ir ne taip svarbu: svarbiausia, kad jis remtų
si giliu tradicijos esmės pažinimu, nebūtų vien mechaninis senojo pa
pročio pamėgdžiojimas, atkartojimas, o gimtų iš mūsų pačių, būtų ir mū
sų šventė. Šit pietų Estijoje jau daugelį metų galvijų išginimas pavasarį
iš tvartų nėra tik paprastas kasdienis darbas, jis įprasminamas apeigo
mis, švente, kuriai, tarp kitko, iš anksto labai kruopšiai ruošiamasi...
Ketvirta - folklorinio švietimo sistemos organizavimo klausimai ir
kitos bėdos. Sunki finansinė padėtis. Net magnetofono juostos su tau
tosakos įrašais Lietuvių kalbos ir literatūros institute neilgai saugoja
mos. ištrinamos: trūksta jų. Maža folkloro specialistų, kad galima būtų
profesionaliai dirbti kultūros įstaigose, ansambliuose, "išguiti iš jų pigų
turinį" (J.Mikutavičius). Dabartinis kultūros namų tinklas - dirbtinis,
primestas iš viršaus. Aktuali ir jų tolesnės paskirties problema.Gal tai
turėtų būti regioniniai (bjaurus terminas - L.G.), kraštų etninės kultū
ros metodiniai centrai, kad nereikėtų, tarkim, iš Telšių važiuoti į Vilnių
etnografinės medžiagos apie Žemaitiją. Būtina galvoti apie folklorinio
švietimo sistemą: nuo pradinio mokymo, muzikos mokyklų iki Konser
vatorijos ("...šiandien atitolusios nuo lietuviškumo, pasinėrusios į vakarietiškumą" - prof.A.Vyžintas) ir tobulinimosi kursų. Būtina ugdyti tau
tinį orumą, įveikti nepilnavertiškumo kompleksus. ("Neturim mes ku
pros, neturim, esam pilnaverčiai, tereikia pagaliau atsitiesti" - A.Ragevičienė). Aktuali videoįrašų, folkloro specialistų, aprėpiančių etninę
kultūrą kaip visumą, problema... Rūpesčiai ir darbas verti dėmesio dar
ir dėl to (pajuokaukim), kad, anot I. Raizniecos, šovinistiškai nusiteikę
stačiatikių popai net Latvijos cerkvėse skelbia esą "folkloristai - nuo
šėtono"...
LIUDVIKAS GIEDRAITIS

DISKUTUOJAME, SVARSTOME, SIŪLOME

TAUTINEI PASAULĖJAUTAI SUPRASTI
Išskirtinis mūsų dienų kultūrinio gyveni
mo bruožas yra etninių šaknų paieškos: tauta
bręsta, brandina vidines galias, bando surasti
būties terpę. Naujas gyvenimas su savo idėjų
krūviu, naujų reiškinių supratimu beldžiasi į
duris. Būtina visa tai apmąstyti, kad neliktume
pasaulio kultūros nuošalėje. Daug problemų
iškyla aiškinantis tautiškumo poveikį žmogaus
sąmonei, dvasiniam tobulėjimui. Jį būtina api
brėžti, nuspėti galimas neigiamas pasekmes.
Tuo tarpu vientisa mūsų tautos pasaulėjauta
dabartiniu metu yra labai pažeista svetimos
prigimties įtakų. Jas būtina aptarti: jei ken
ksmingos - pagal išgales gintis, jei praturtinan
čios mus - priimti, skatinti. Taigi, norėdami at
gaivinti savo kultūrinį, religinį gyvenimą, daug
ką turėsim atstatinėti, daug ką išsiaiškinti.
Kaip tai darytina? Manyčiau, ne tiek kaupiant
faktus, o - svarbiausia - tiriant jų prasmes. Ke
lios iš galimų šio darbo krypčių būtų tokios.

baltų kultūrą tik baltiškos kultūros ženklais ne tas pat, kas įvairių pašalinių įtakų sąlygomis
aptarti problemas prasmių požiūriu. Religijo
se daug kas bendra, bet kai konkreti religija
"apsivelka" kultūros rūbais, šitie bendrumai
(bendros prasmės) jau reiškiasi per konkrečią
kultūrą. Taigi, norėdami būti dvasingesni, ga
lim operuoti bendromis religinėmis prasmė
mis, ne tik nekenkdami mūsų tautiškumui, bet
per jį tas prasmes ir įkūnydami. Tautinė - kul
tūra pastoviai kuriama, o religija - pastoviai at
skleidžiama, suvokiama. Imponuoja A.Šveicerio mintis, kad "kultūra- ne objektas įdomiems
tyrimams, o viltis, su kuria dvasia sieja tolime
snį žmonijos egzistavimą" (Šveiceris A. Kultū
ra ir etika. - V., 1989. - P.264). Jeigu mes bent
iš dalies priimsim tokią mintį, turėsime darytis
ne sausais tyrinėtojais, o veikiančiais asmeni
mis, kuriuose visa tai turi įgauti gyvybę. Kitaip
mūsų tyrinėjiimo objektas nutoltų nuo mūsų...

PIRMOJI. Istorijos, mitologijos, religijos
ir kt. duomenų sisteminimas,atkreipiant dė
mesį į reiškinių, faktų prasmę bei ryšius.
Tarkim, žinome, kad XIV amžiuje labai
paplito ąžuolų deginimas pelenams. Kas gi pa
kito tautos sąmonėje, kad buvę šventi miškai,
ąžuolynai lengva ranka masiškai imti naikin
ti?..
Sisteminti galėtume semiotiniu bei se
mantiniu metodais, turėdami prieš save
AJ.Greimo pateiktą perspektyvą: "...šiandien
semiotika ketina "atnaujinti" vertybes, išry
škindama, koks turi būti, o ne koks yra žmo
gus." (Klau&ytis žodžio minties/ Sudarytojas
A.Žarskus ir kiti. - P.23). Šie tyrimo metodai
padėtų suvokti daiktų ir reiškinių prasmę, mū
sų santykį su jais. Štai, tarkim, - "vanduo".
Išsiaiškintume paties žodžio reikšmę, vandens
panaudojimo sferas, su vandeniu susijusius sa
kralinius momentus, kąapie vandenį teigia fol
klorinė medžiaga... Analogiškai tirtumc ir
priešingos prasmės žodžius. Lygindami,
priešindami duomenis, galėtume jau šį tą ap
čiuopti...

Pažinti tautos kultūrą reikštų ne tik žino
tijos apraiškas, bet pažinti ir dvasinę terpę, ku
rioje tos apraiškos kuriamos. Tuo pačiu kyla
klausimas, kiek žmogų veikia kultūros ir civili
zacijos, o kiek - religiniai veiksniai? Taip pat ir
tautoms: kurie, tarkim, religiniai dalykai joms
yra bendri, kurie skirtingi, kokiu laipsniu jas
veikia religijos, kokiu - kultūros ir civilizacijos
veiksniai. Nuo mūsų požiūrio į šiuos klausimus
priklauso, kaip savo problemas ir toliau spręsim.

ANTROJI KRYPTIS. Kultūros ir religi
jos sąsaja su žmogaus vidiniu pasauliu. Kultū
ros ir religijos santykio nustatymas. Žodį "kultūra" vartotume žmogaus vidinei, dvasinei kū
rybai pažymėti. Kultūra - kaip "šviesos kultas".
O žodis "civilizacija" ženklintų intelektinės
(siaurąja prasme) kūiybos rezultatus. Tokiu
būdu kultūras galėtume skirti pagal vidinių im
pulsų galią ir viską, kas tuo impulsu tautoje su
kurta: kalbą, dainas... Tačiau aiškinti, tarkim,

TRECIĄJĄ TYRIMŲ KRYPTI suformuotų mintis, kad tyrinėtojo suvokimas - relia
tyvus.
Žmogus - pastoviai save kurianti, kūry
bos procese gyvenanti ir savo sąmonę organi
zuojanti būtybė. Tad labai svarbi, anot A.J.
Greimo, "problema yra individo kaip sintezės
auginimas" (Interviu su A.J. Greimu. Užrašė
S.Žukas // Literatūra ir menas. -1964. - Nr.45.
- P.l 1), intelektualumo ir dvasingumo sintezė.
Manome, praeityje būta daug daugiau to dva
singumo, šventumo: šventėse, papročiuose,
vaikų auklėjime, aplinkos pažinime. Dabar vi
so to mums labai trūksta. O norėdami supra
sti praeities kultūrą, turime pakilti bent iki bu
vusio dvasingumo.
KETVIRTOJI KRYPT IS. Dvasinio gy
venimo išraiškų (ritualo, papročių ir pan.) pra
smės nustatymas.
Būtina žinoti, kad papročių ir įvairių kitų
tautinės kultūros apraiškų kartojimas tcrcikštų pamėgdžiojimą, kad ne kopijavimas ugdo

mūsų dvasingumą, ne tautinės kultūros imita
vimas, o kūryba, prasmių suvokimas. Reikia
suprasti, kokia, tarkim, vestuvių vidinė pra
smė, tik tada suprasim, kodėl jas lydi vieni ar
kiti papročiai. Arba (atvirkščiai) - stebėti pa
pročius, stengiantis suvokti reiškinių vidinę
prasmę. Svarbiausia, nereikia žiūrėti į išraišką
kaip į savitikslį dalyką. Išoriniai ženklai, apei
gos, be abejo, veikia žmogų, bet jeigu norime
atgaivinti juos žmonių sąmonėje, neturime pri
mesti mechaniškai, o - tik suvokę jų giluminę
prasmę. Apeigos dažnai turi darnos potencia
lą, irjei dvasios pakilimo akimirkomis mes ga
lime atgaivinti darną savyje, padėti tą padaryti
kitiems, tai gal šitai įmanoma ir kasdienybėje?
O kaip tai darė mūsų protėviai? Koks kasdie
nybės santykis su švente?..
PENKTOJI KRYPTIS. Religija, jos supra
timas. Vydūnas teigė, kad religija yra visų kul
tūrų prielaida. O A.Toynbee, žymus kultūros
istorikas, - kad kultūrų istorija juda Dievop ir
kad esą būtent religijoje slypi impulsas mūsų
vidaus galių ugdymui ir protingos būtybės eg
zistavimo tikslui. Taigi: galėtume kelti klausi
mą, kokiu laipsniu egzistencijos tikslus at
skleidžia ir kitokius kūrybinius impulsus duo
da religijos ar jų apraiškos, kurios veikia mūsų
tautą? Atsakydami į tai, mes vėl susiduriame
su esmės ir išraiškos problema ir negalėtume
jos išspręsti, giliau neištyrinėję įvairių įtakų
mūsų tautos dvasiai ir kultūrai: krikščionybės,
Rytų filosofijos, ateizmo. Šias problemas iškė
lė jau Vydūnas. Mums reikėtų aptarti, ką tau
ta priėmė kaip esminius dalykus, kaip jie gali
paveikti mūsų ateitį.
ŠEŠTOJI, PALYGINIMO KRYPTIS.
Kokios, tarkim, krikščionybėje yra bendraeuropietiškos sampratos, kas Rytų filosofijoje
mums kažin kodėl artima ir pan. ^ali būti vai
singas ir skirtingų tautybių žmonių elgesio, pa
saulėjautos tapačiais gyvenimo momentais (gi
mimo, vestuvių...) palyginimas ir - aptarimas,
kokią žmogaus vidinio ugdymo patirtį galėtu
me perimti iš kitų, nepažeisdami savo tautišku
mo apraiškų ar psichofiziologinės struktūros.
Visa tai svarbu, jei norime tenkintis elementa
riu kultūriniu gyvenimu, nesuprasdami, kam
kažką darome... O atsakymas gali būti tik prak
tinis. Apie kokias aukštas materijas kalbėtu
me, svarbiausia problema mums yra ši: suvo
kus savo vidines galias - teisingai augti. O tai
be tautinės kultūros neįmanoma.
VYTAUTAS UMBRASAS
Lietuvių kultūros tyrimo bendrija
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KĄ JAM SAKO RUGIŲ LAUKAS?
Perskaitęs pirmakursiams agronomams savo referatą apie Lietu
vos teatrą, Ramūnas Karbauskis lengvai gavo kultūros istorijos įskaitą,
ir mūsų keliai botų nesusikirtę, jeigu nėjo tikslas, kurį įgyvendinti teko
padėti ir man. Ramūnas pareiškė, kad jis įkursiąs agronomų teatrą. Ti
krai, tais pačiais mokslo metais jau buvau pakviesta į generalinę agro
nomų spektaklio (Žemaitės Trys mylimos") repeticiją. Stengiausi į
spektaklį žiūrėti menotyrininkės žvilgsniu, o mintys sukosi visai apie ką
kita: štai tie jaunuoliai po penkerių metų gaus agronomų diplomus ir
pradės dirbti žemės ūkyje... Jiems rūpės derliai, jie pasiners į buitį, gal
būt pajus norą daug "turėti"... Ar liks vietos jų gyvenime tam estetiškumui, kurį jie taip karštai demonstruoja čia, Akademijos studentiškoje
scenoje? Kaip jie žiūrės į javų lauką?
"...Pirklys džiaugsis galvodamas, kiek jis uždirbtų tą rugių lauką
nupirkęs ir iškultus grūdus sumalęs./.../Visai kitaip tą pamiškėj šlaman
tį rugių lauką pergyvens poetas ar tapytojas... Jam visai nerūpės nei įdė
tas darbas, nei galima praktiška nauda - interesas. Jam bus brangus tas
pats vaizdas - tų rugių gelsvas bangavimas žalio miško ir mėlyno dan
gaus fone; jam užteks šito vaizdo, to vaizdo suvokimo - pažinimo, nes
visavertė glūdės tame pažįstamame "vaizde", - rašė drJonas Grinius sa
vo veikale "Grožis ir menas". Tačiau visiškai gryno estetinio suvokimo,
anot J.Griniaus, nebūna.Tikriausiai mūsų rengiami agronomai pir
miausia mąstys apie įdėtą darbą, apie centnerius iš hektaro, pelną...
~ Kaimo žmogus neturi likti nuošalėje nuo tų kultūros vertybių,
kurios, deja, susikaupė tik dideliuose miestuose, - karštai aiškina man
Ramūnas, kartais autobuse pakeliui į Noreikiškes, kartais užsukęs į ka
tedrą dėl naujos humanitarinės disciplinos, kurios Sabai reikėtų busi
miesiems agronomams.
Tokių studentų, kaip Ramūnas, buvo, yra ir bus. Juos įsidėmi visi

Problema ta, kad kaimo kultūros negalima dalyti namais, sodais,
laukais ar bažnyčiomis. Juk nesakoma - kultūros valgykla, kultūros pir
tis, kultūros šiltnamis. Kai atsirado kultūros namai, kultūros ir poilsio
parkai, atsirado ir kultūros problema.
Kaimo kultūra - tai graži gyvenvietė, asfaltuotos prieigos, tyla, šva
rus oras, reguliariai, ritmingai iš metų į metus gelstantys javų laukai, pa
gal papročius dėsningai nuskambančios vestuvės ar pakasynos. Be pom
pastikos išartos pirmos pavasario vagos, ir su natūraliu džiaugsmu nupinamas darbų pabaigtuvių vainikas.
Kartą viename iš kontrolinių darbų studentė neakivaizdininke
aprašė savo kolūkyje organizuotą Pirmosios vagos šventę. Žemės ūkio
specialistė piktinosi kultūros darbuotojo scenarijumi, pagal kurį į išar
tas pirmąsias vagas šventės dalyviai mėtė...gėles. Štai kaip tiksliai pasa
kė kaimo žmogui jo estetinė klausa, kas tinka, o kas - ne. Labai gaila,
bet tuo "prigalvotoju" dažnai tenka būti naujai kaimo žmonių kategori
jai - kultūros darbuotojui. O jie?
Man atrodo, kad tokie žmonės gimsta sekmadieniais. Gamta jiems
daug yra davusi: jų išraiškingi veidai, jie muzikalūs, dvasingi, lengvai
bendrauja. Nė vieno kaimo be tokio žmogaus motina gamta nepaliko.
Pati prigimtis verčia juos būti tais, apie kuriuos susiburiamą. Tokie žmo
nės, sakoma, turi pašaukimą meninei, kultūros veiklai.
Tačiau nedaug pašauktų, o dar mažiau išrinktų. Daugeliui dabar
tinių kultūros darbuotojų kažkada pritrūko žmogiškos laimės stojant į
aukštąsias. Tada jie nuėjo į kultūros mokyklą. Iš ten - tiesus kelias į kai
mo kultūros namus, kuriuose tik keliese, o gal tik tu vienas turėsi plušė
ti dėl "ypatingos" kaimo kultūros: sugalvosi scenarijų sugalvotai šven
tei, ieškosi sostinėje pažįstamų, kad pasikviestumei "žvaigždę", kuri jau
buvo pas kaimynus ir visiems labai patiko. Net Lietuvos konservatori
jos Klaipėdos fakultetai, ruošiantys tikrus kultūrinės veiklos speciali
stus, pritaikyti juos gyvenimui nelabai sugeba.
Taigi minėtame pokalbyje su Janina Danieliene aš pareiškiau, kad

pedagogai. Per ilgą laiką, o ypač nuo tada, kai 1965 m.Žemės ūkio aka
demijoje buvo įkurtas visuomeninių profesijų fakultetas, dažniausiai į
etikos ar estetikos fakultatyvus susirinkusius pastebėti nesunku, nors jų
nemažai. Dažną vėliau matau ir kaimo auditorijose. Štai neseniai skai kaimo kultūros darbuotojas kaimui nereikalingas. Tai nuskambėjo
čiau paskaitą aplūžusiuose vieno rajono kultūros namuose. Tą renginį šventvagiškai, ir dėl to mandagiai, neminint mano pavardės, buvau pa
vedė ir akordeonu griežė buvusi mūsų studentė. Aplink ją sukosi jos kritikuota Akademijos laikraštyje "Žemės ūkio specialistas".
Kaimui reikalingi aukštos kvalifikacijos specialistai: agronomai,
mažytis sūnus, ir tik dėl toji man atrodė laiminga. O šiaip visiems, auk
štai kėiusžems ir keliantiems sparnus, gyvenimas lengvos duonos nesiū gydytojai, mokytojai, inžinieriai, kunigai, ekonomistai - visų neišvardin
lo.
si - tai ir bus tie žmonės, kurie puoselės jo kultūrą. O jeigu ūkis ar ūkiai
{ Akademiją dažnai atvyksta Kauno rajono kultūros skyriaus vedė prasigyvens tiek, kadjau galės pastatyti namus, kuriuose kaimo žmonės
ja Janina Danielienė. Ji humanitarė, iš prigimties meno žmogus - skai nori vaidinti ar dainuoti, apskaičiavę, kiek tai galėtų kainuoti, pasikvies
tovė, kraštotyrininkė, jos "nesuinteresuotumo" jausmas stiprus. Dėsty Konservatoriją baigusį specialistą, kurio lauks ir priims taip, kaip prii
tojai ir studentai (ypač saviveiklininkai) irgi dažni svečiai Kauno rajo ma dvasios ganytoją: garantuos jam darbą ir užmokestį. Ir vaidins, ir
ne, todėl visada dėmesingai išklausome vieni kitus. Kartą mes svarstė gros, ir dainuos žmonės, profesionalų vadovaujami vien dėl to, kad tas
me, kaip pertvarkyti kaimo kultūrą. Kalbos buvo aštrios. Pati vedėja poreikis ateis iš apačios, iš pačių gelmių, subrandintas ir realus.
Dabar manęs galite paklausti, o kur kultūros darbuotojo šviečia
"iššaukė ugnį į save", iškeldama šiuolaikinio kultūros darbuotojo neprimoji misija? Argi ne jam reikia eiti į liaudį, ieškoti "deimančiukų", kel
taikomumą, nekompetentingumą ir...reikalingumą.
Niekada nebuvau šalininkė tos teorijos, kad kultūra - tai kultūros ti, žadinti žmones?
Taip, švietėjai ar misionieriai gali būti. Bet tie žmonės niekada nie
namai irjuose dirbantys meno vadovai. Kai kuriais atvejais kultūros na
mai - antikultūros institutai, kuriuose tarpsta masinės kultūros standar kam nereiškia pretenzijų ir nieko nekaltina dėl atpildo už nepaprastai
tai, stengiamasi ne "būti", bet "atrodyti". Sieninė tapyba šaltoje salėje, sunkų darbą. Jeigu atsiranda tokių talentų, kurie eina į kaimą ir dirba
standartiniai šūkiai dažnam tik sustiprina vienišumo jausmą... Atėjusie pagal pašaukimą, jiems didelė pagarba. Yra ir tokių.
Visi kiti - ateis į mūsų kaimą dirbti: galbūt tai bus lietuvių kalbos,
ji čia dirbti tiesiai iš Konservatorijos auditorijų pasijunta ištremtyje ne
gal
piešimo
ar muzikos mokytojas, gal agronomas. Kultūros mokys ir
vien dėl elgetiškų atlyginimų...
Gal aš per aštriai dėl tos antikultūros? Juk tokiais kultūros namais kurs ją būtinai.
VAIDILUTĖ VOLSKYTĖ
su freskomis nedaug kas gali pasididžiuoti, be to, ir didžiuotis turi tei
Lietuvos žemės ūkio akademijos
sę, nes ne kiekvienas ūkio vadovas kultūros namams atiduoda gražiau
Pedagogikos ir estetinio lavinimo
sias plytas.
katedros vedėja, docentė
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ŽVILGSNIS I PASAULĮ

LIAUDIES MUZIKOS DĖSTYMAS SUOMIJOJE
Pažintis su liaudies muzika Suomijoje prasideda ikimokyklinėse
įstaigose ir tęsiasi bendrojo lavinimo, amatų mokyklose, gimnazijose.
Didesnė diferenciacija aukštosiose mokyklose.
Kadaise ši sritis buvo vos nepamiršta. Tai iš tiesų keista, nes Suomi
ja pagarsėjusi folkloro tyrinėjimais. Tik prieš dešimtmetį suomių spau
doje buvo rimtai susirūpinta, kad muzikos mokyklose, muzikos univer
sitetuose, universitetų muzikologijos fakultetuose, konservatorijose,
net Sibelijaus akademijoje per mažai kreipiama dėmesio į liaudies mu
ziką.
Dabartiniu metu platesni arsiauresni kursai, susiję su liaudies mu
zika, dėstomi penkiuose Suomijos universitetuose: Tamperės, Jiuviaskiulios, Helsinkio, Turku irJoensū. Juose yra ir folkloro specialybė, čia
studentai išklauso suomių folkloro, mitologijos, religijų istorijos, lygi
namosios folkloristikos ir kt.kursus. Šiuo metu yra apie 2000 studentų
folkloristų.
Liaudies muzikos disciplina plačiausiai dėstoma Tamperės univer
sitete (pradėta 1974 m.). Ji priklauso menų skyriui, turi profesūrą ir lektoratą, čia galima įgyti aukščiausią universiteto laipsnį (daktaro). Pro
gramos pagrindą sudaro suomių liaudies muzika, nors taip pat svarbūs
yra pasaulinės muzikos kultūros, etnomuzikologuos, muzikos teorijos
pagrindų kursai. Į studijas įeina dainavimo, grojimo, šokią mokymas.
Proseminarų pranešimai liečia įvairias suomių muzikos sritis. Tiesa, il
gą laiką šios disciplinos plėtojimas buvo gerokai apmiręs, nes nuo 1977
m. nebuvo profesoriaus, o pirmoji asistento vieta gauta tik 1982 m. Prieš
metus katedros profesoriumi paskirtas Timo Leisio, liaudies pučiamų
jų instrumentų specialistas, tarp kitko, savo didelei daktarinei studijai
"Suomijos ir Karelijos senoviškieji ragai ir birbynės" (1983) rinkęs med
žiagą ir Lietuvoje.
Jiuviaskiulios universitete taip pat dėstoma liaudies muzika, o et
nomuzikologams - ir liaudies muzikos literatūra. Į fizinės kultūros pro
gramas įtrauktas liaudies šokių mokymas.
Helsinkio universitete (didžiausiame šalyje) muzikologijos sky
riaus studentams skaitomos paskaitos ir apie liaudies muziką bei jos ty
rinėjimus. Šioje srityje galima imtis mokslo tiriamojo darbo ar bent
išklausyti įvairių paskaitų ciklus: "Populiarioji suomių muzika" (1 dar
bo savaitė, t.y.maždaug 40 darbo valandų, kurias sudaro paskaitos, pra
tybos ir savarankiškas darbas namie ar bibliotekoje), "Muzikinė antro
pologija" (1 darbo sav.) ir kt. Su liaudies muzika trumpai supažindina
mi ir suomių bei lyginamosios folkloristikos būsimieji specialistai. Liau
dies šokių mokymas čia apribojamas keliomis paskaitų serijomis.
Turku universiteto muzikologijos skyriuje liaudies muzikai tenka
nežymi vieta. Oficialiais duomenimis, čia ligi šiol buvo prasčiausia pa
dėtis. Šiuo metu reikalai kiek pagerėję; nemažai dėmesio skiriama lygi
namajai folkloristikai. To paties miesto kitoje aukštojoje mokykloje Abo akademijoje arba Turku švediškajame universitete - liaudies mu
zikos dalykai buvo tik epizodiškai įtraukti į įvadinį kursą muzikologijos
skyriaus programoje, o muzikinės literatūros apžvalgose daromi ek
skursai į etnomuzikologiją.
Ne geriau ir konservatorijose. Bene daugiausia dėmesio liaudies
muzikai, ypač kantelei (lietuvių kanklėms giminingas instrumentas),
skiriama Sibelijaus akademijoje. Tuo tarpu kiti liaudies muzikos instru
mentai - jouhikko, švilpynės, piemens ragelis, ragai ir kt. lieka užmiršti.
Matyt, todėl ir folkloro festivaliuose pastarųjų instrumentų dar ir dabar

beveik nematyti. Kaustineno liaudies muzikos institutas yra tiriamoji
įstaiga, nors pastaruoju laiku jis imasi ir šviečiamosios funkcijos
Patys suomiai pripažįsta, kad universitetų muzikologijos skyriuose
liaudies muzikai mažokai skiriama dėmesio. Tokia padėtis, jų nuomo
ne, esanti todėl, kad aukštosioms mokykloms trūksta tinkamos literatū
ros, minėti skyriai nebendrauja tarpusavy, nėra mokslinio darbo koor
dinavimo, universitetų programose liaudies šokiams beveik neskiriama
dėmesio.
Susidariusi padėtis svarstyta seminaruose, kuriuos organizavo Liau
dies muzikos centro sąjunga. Jos siūlymu universitetų muzikos skyriai
bei specialiosios mokyklos turėtų labiau bendradarbiauti, kaupdami
liaudies muzikos medžiagą: 1) mokslinę (tyrimai, straipsniai), 2) praty
bų (gaidos, garso įrašai), 3) audiovizualines priemones (filmai, diafilmai, videoįrašai), 4)mokymo medžiagų paketus (rašyta ir audiovizuali
nė medžiaga).
Muzikos universitetų ir konservatorijų studentai pradedami mo
kyti groti vienu iš liaudies muzikos instrumentų, o su kitais tik supažin
dinami. Tuo pačiu Muzikos centro sąjunga ragino sutvarkyti ir liaudies
šokių mokymą, išsirūpinti apmokamų dėstytojų. Susidaro paradoksali
situacija: aukštosiose mokyklose ši problema sprendžiama labai sun
kiai, tuo tarpu Helsinkyje ir šalyje veikia daug šokių ratelių, kuriuose
mokoma šokių, rengiami koncertai.
Liaudies muzikos studijų sunkumus aukštosiose mokyklose lemia
ir šios liaudies kultūros srities tyrimų epizodiškumas bei darbo netoly
gumas. Medžiaga renkama patenkinamai, bet jos tvarkymas - tikrai pra
stas. Šiuo metu net nežinoma, kiek Suomijos archyvuose sukaupta liau
dies muzikos darbų: 100 ar 200 tūkst.vienetų. Natomis užrašytų melo
dijų esą tik apie 10 tūkst. Daug nekataloguotos medžiagos. Be to, kiek
viename archyve kataloguojama vis kitaip. Naudotis tokiais archyvais
nepatogu. Dabar tikimasi šį darbą kompiuterizuoti ir per trumpą laiką
viską sutvarkyti.
Pastaruoju metu pradėta leisti įvairios teorinės ir mokomosios li
teratūros. Kaustinene leidžiamas žurnalas "Liaudies muzika". Dešim
tmetį švenčia kanklininkų žurnaliukas "Kantele". Išeina teorinis žurna
las "Muzikos keliais". 1981m. suomių literatūros draugija išleido straip
snių rinkinį "Liaudies muzika" (sudarė A.Asplund ir M.Hakas), Kausti
neno liaudies muzikos institutas - įvairių mokymo priemonių. Kasmet
įrašoma keliolika liaudies muzikos ir liaudies dainų plokštelių bei kase
čių.
Kaustineno liaudies muzikos institutas išplėtė vasaros kursus, va
dinamąją Ala-Konni mokyklą (pavadinta profesoriaus E.Ala-Konni
garbei). 1989 m. veikė net dvylika įvairių kursųgrupių: kantelės vaikams,
5-ų ir 10-ies stygų kantelės, buitinės muzikos, smuiko, šokių, armonikos,
piemenų muzikos instrumentų, estų liaudies muzikos. Labiausiai lan
komi kalevališkųjų dainų ir šokių, penkiastygės kantelės, buitinės mu
zikos kursai. Juose yra pradedančiųjų ir labiau pažengusiųjų grupės, mo
koma, kaip patiems pasidaryti muzikos instrumentus. Pažymėtina ir tai,
kad kantelės kursai jau rengiami ir kitose Suomijos vietose.
Pastaruoju metu Suomijoje jaučiamas susirūpinimas liaudis muzi
ka, jos likimu, visa etnokultūra. Todėl toks didelis folklorą studijuojan
čių skaičius, daug mokslinių darbų apie vietinių kultūrų reikšmę bei bū
tinumą jas išsaugoti.
ST A SY S SK R O D E N IS
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PRAKTINIAI PATARIMAI

SENOSIOS LIETUVIŲ KANKLĖS IR KANKLIAVIMAS
Senosios kanklės - vėl labai populiarus instrumentas. Jos
skamba folkloriniuose ansambliuose ir pavienių atlikėjų
rankose. Rimtu liaudies meistrų amatu vėl tampa senovinių
kanklių darymas. Geras patarėjas jiems yra Lietuvos mu
ziejų fonduose saugomos tradicinės kanklės. Vertingų duo
menų apie kankles ir kankliavimą sukaupta archyvuose.
Gausėja ir teorinių darbų apie kanklių kilmę, tipologiją,
kankliavimo tradicijas, tačiau leidinių, kuriuose būtų deta
liau aprašyti kanklių tipai, aptarti kankliavimo būdai, p a 
teiktas tradicinis repertuaras, labai trūksta. Šias spragas už
kamšyti tik paskaitomis, seminarais bei kursais neįmano
ma. Nors muziejų fonduose daug unikalių eksponatų, bet
meistrai nėra jų gerai išstudijavę ir, darydami kankles, ne
kreipia dėmesio į tipiškus regioninius kanklių bruožus. Ne
daug kam prisireikia ir archyvuose esančių senų kankliavi
mo įrašų ir daugumos jų iššifruotų gaidų. Tebeskambina
ma kas širdžiai mieliau. Nesigilinama į kankliavimo papro
čius, tam tikrą jų reglamentą. Užuot išlaikius kankles
individualiu kontempliaciniu instrumentu, jos jau taiko
mos ir kolektyviniam muzikavimui. Bemaž atmesta pagyve
nusių ir senų - tik vyrų - kankliavimo tradicija, jom is prita
riama netgi dzūkų monodinėms dainoms, nors dzūkai nie
kada neturėjo kanklių, prikuriamas akompanimentas, ku
ris skiriasi nuo dainos melodikos ir pan. Visa tai svetima
mūsų tradicijoms. Be to, itin neramu, kad plinta nežinia kie
no sugalvoti kankliavimo būdai, beatodairiškai kankliuoja
ma skirtingų Lietuvos regionų kanklėmis. Tarp talentingų
atlikėjų populiarėja improvizacijos, netradiciniais būdais
kankliuojant netipiškas melodijas. Išprususių, muzikiniu
požiūriu dažniausiai gerai pasirengusių žmonių indėlį į tra
dicinio kankliavimo propagavimą šiandien galima būtų pa
lyginti su XII-XIII a. Vakarų Europos poetų ir dainių, pri
tarusių sau muzikos instrumentu, menu. Skirtumas tik toks,
kad mūsų šiuolaikiniai kanklininkai dainuoja, improvizuo
ja ne savo sukurtas, o liaudies dainas.
Kp nesugebėjo padaryti Lietuvai pražūtinga azijinė"sociali
stinė"kultūra, fizinis ir dvasinis tautos genocidas, tą, atro
do, gali tyriausių siekių vedinas folklorinis sąjūdis, nes dau
geliui trūksta elementarių žinių ir net - noro žinoti. Preceden to jau būta anksčiau. Nepriklausomoje Lietuvoje plitęs su
valkietiškasis kankliavimas turėjo didelės įtakos tautos
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savimonei, bet tyrinėtojai ir šiandien dar aiškinasi, kuriose
vietovėse jis yra tipiškas, o kuriose - atneštinis.
Niekas, be abejo, neturi teisės uždrausti tautos vaikams lai
svai naudotis senosios tautinės kultūros reliktais. Nevalia ir
primygtinai nurodinėti, kokiomis kanklėmis, kaip ir ką
skambinti. Šitai turi suprasti patys kanklininkai. Norėdami
jiems padėti, šiame ir kituose leidinio numeriuose aptarsi
me lietuvių kanklių tipus, darymą, paplitimą, skambinimo
papročius ir būdus, autentišką repertuarą. Tikimės, kad tai
prisidės ne tik prie tradicinio kankliavimo supratimo, bet ir
paties skambinimo populiarinimo.

1.LIETUVIŲ K AN K LIŲ TIPAI
Š i a u r ė s rytų a u k š t a i č i ų k a n k l ė s
. Jos nedidelės, juodos, skobtinės. Korpusas šešiabriaunis
arba pusapvalis (rečiau), primenantis luotą arba karstą.
Priekis visuomet aukštesnis už paskuigalį. Kanklės turi 5,
rečiau 6-9plienines stygas. Jos įtempiamos irklo arba ližės
formos mediniais varžikliais. Viršutinė plokštė būna kiek
šviesesnė, jos viduryje išpjaustoma šešialapė, keturlapė
žvaigždutė arba nedidelių skylučių apskritimas. Kartais ap
skritimo viduje būna keletas mažų apskritimėlių. Ornamen
tika, matyt, siejasi su magiškąja simbolika: žvaigždutė gali
reikšti saulę, šviesą, o apskritimas - tobulybę ar net visą p a 
saulį. Abu ženklai išpjaustinėjami akustiniu požiūriu idea
lioje vietoje: viršutinės plokštės beveik matematiniame vi
duryje (būna ir nukrypimų). Čia išpjaustinėta plokštė geriau
vibruoja ir sustiprina stygų sukeltus virpesius.
Šiaurės rytų aukštaičių kanklės buvo paplitusios senųjų sė
lių plote: Biržų bei Rokiškio apskrityse. Daugiausia jų surin
kta Biržų apskrityje. Būtent čia buvo paplitę ragai, daudytės,
skudučiai, skambėjo, mūsų žiniomis, archaiškiausios voka
linės bei instrumentinės sutartinės.
Kankliavimo tradicija šiame krašte nutrūko X a. vidury
je,mirus paskutiniesiems kanklininkams Jonui Plepiui
(1867-1955) ir beveik šimtamečiui Petrui Lapienei (18661964).
V a k a r ų a u k š t a i č i ų ir ž e m a i č i ų k a n k l ė s
. Jų korpusas žymiai didesnis nei šiaurės rytų aukštaičių, il
ga smaila galo nuopjova. Kanklės plačiadugiės, luoto ar
karsto neprimena, bet tradiciškai dažomos juodai, kartais

rudai arba visai nedažomos. Jos turi 9-12, kartais 9-15plie
ninių stygų, įveržiamų irklo arba ližės formos mediniais varžikliais. Viršutinė plokštė - šviesesnė, ornamentuojama vie
na arba keliomis šešialapėmis (penkialapėmis, keturlapė
mis) žvaigždutėmis. Prie jų neretai dar būna įvairiai (ne ap
skritimais) pribarstytų skylučių. Šešialapė žvaigždutė
apjuosiama tokiomis pat tarp lapelių išdėstytomis išpjovėlėmis. Šitoks ornamentas labai populiarus Europos tautų
liaudies mene.
Kai kurios žemaičiams priskirtinos itin išdailintos kan
klės (XVIII a.pab. - XIX a.pradžia) turi žuvies arba pauk
ščio uodegą primenantį paskuigalį. Kartais ir visas korpu
sas panašus į žuvį. Šitokios, žvėrių stiliaus, kanklės ateina
galbūt iš žalvario ir ankstyvojo geležies amžiaus.
Vakarų aukštaičių ir žemaičių kanklės paplitusios di
delėje teritorijoje: šiaurėje - lietuviškoje Žiemgaloje (Šiau
lių apsk., Joniškio vis.), pietuose - bemaž visoje Žemaitijo
je.
Žemaičių kankliavimo tradicija teberusena ir šiandien.
Jai išblėsti neleidžia keletas vyresnio amžiaus kanklininkų,
skambinančių savo malonumui. Kitų vakarų aukštaičių tra
dicinis kankliavimas nutrūko dar prieš Antrąjį pasaulinį
karą, o galutinai j į sutrypė pokario genocidas: derlingose že
mėse ūkininkavę senieji kanklininkai buvo atėjūnų represi
jų aukomis.
Š i a u r ė s v a k a r ų ž e m a i č i ų ir s u v a l k i e č i ų
kanklės
Archaiškesnės yra šiaurės vakarų žemaičių. Nuo kitoje
žemaičių teritorijoje randamų instrumentų jos skiriasi drūt
galio nedideliu riestu užsukimu arba suapvalinimu. Šiaip
jau su žemaitiškomis jas sieja spalva, ornamentika bei sty
gų skaičius. Šitokių kanklių aptikta priešistorinėse kuršių
genties žemėse šiaurės vakarų Žemaitijoje: Telšių, Kretin
gos ir Mažeikių apskrityse. Jos populiarios taip pat Latvijos
Kuršžemėje.
Suvalkiečių kanklės labai panašios į kuršių, tik jų irp a 
skuigalis suapvalintas. Šitas suapvalinimas turbūt nusižiū
rėtas nuo atsineštinių muzikos instrumentų, nes Suvalkija
patyrė didelę vakarietiškosios kultūros įtaką. Suvalkiečių
kanklių daugiau būta vakarinėje šio krašto dalyje, kur X V
a. pr. - XVIII a.pr. Užnemunės vidaus kolonizacijos metu
apsigyveno daugiausia žemaičiai, kurių nemaža dalis turė
jo būti kilusi ir iš senųjų kuršių žemių. Tikriausiai jie atsi
nešė ir kankles.
Kankliavimą kuršių kanklėmis užfiksavo Nepriklauso
mos Lietuvos tyrėjai ir kraštotyrininkai. O suvalkietiškasis gyvas ir šiandien. Jį propaguoja 1904 m. susikūręs Skriaud
žių liaudies ansamblis'Kanklės
ROMUALDAS APANAVIČIUS

2. ŠIAURĖS RYTŲ AUKŠTAIČIŲ
KANKLIAVIMAS
Kaip buvo skambinama šiaurės rytų aukštaičių kanklė
mis, nedaug ką galima pasakyti, nes trūksta duomenų. Tik
aišku, kad tas skambinimas, kaip ir pačios penkiastygės
kanklės, - labai archaiškas ir kad šiame (sėlių) krašte, skir
tingai nei kitose dabartinės Lietuvos vietovėse, kanklėmis
buvo atliekamos tik sutartinės.
Šiaurės rytų aukštaičių kanklės derintos didžiųjų ir m a
žųjų sekundų pentachordu: trumpiausiąją stygą su ilgiau
siąja - Janutos intervalu, likusias (nuo viršaus žemyn) - se
kundomis.Derinant reikia išlaikyti autentiškos sutartinės
dermę. Priklausomai nuo instrumento konstrukcijos įvairių
muzikantų kanklių garsynai kitokie.
Petro Lapienės kanklių garsynai:
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Mykolo Lapienės,

Martyno Lapienės kanklių garsynai:

"Obelyt gražuolyt".
Kankliavo
P.Lapienė.
(Tautosakos darbai. Kaunas, 1937. - T.III P.304. Šifravo J.Čiurlio
nytė)

"Šilo gegutėlė kuka
vo". Kankliavo P.Lapie
nė. (Ten pat, P.304)

"Augo dygo dobilėlis".
Kankliavo J.Plepys.
( Ten pa t, P. 303)

"Du žali berželiai".
Kankliavo J.Plepys.
(Ten pat, P. 301).
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Skambindami kankles laikydavo dažniausiai ant kelių
arba ant stalo trumpiausiąja styga į save. Instrumentas gu
lėdavo lygiai, nepasviręs. E.Plepienės liudijimu, J.Plepys
kartais kankles laikydavo ant kairės rankos, braukdavo
dešinės rankos antrojo piršto nagu nuo savęs. Stygų netildė.
Kartais skambindavo ir atsigulę, instrumentą pasidėję ant
krūtinės ar pilvo (P.Lapienės ir A.Sabaliausko liudijimu).
Visi kanklininkai rankas laikė instrumento galuose. Per
stygas braukė dešinės rankos antrojo piršto nagu nuo savęs,
kartais ir j save (J.Plepys, J.Ivanauskas).
Rečiau kankliuodavo su "žabeliu" (A.Būtėnas), kurį
laikydavo dešinės rankos pirmuoju, antruoju ir trečiuoju
pirštais. Braukdavo ne per stygų vidurį, bet beveik prie jų
krašto. Kairės rankos riešas būdavo truputį pakeltas virš
varžiklių, o pirštai paruošti dengi stygas. Kartais kairiąja
ranka kanklės prilaikomos už galo.
Kanklininkas Petras Lapienė, skambindamas sutartines,
naudojo ir dešinės rankos pirm ąjį pirštą. Tada stygą
užgaudavo šio piršto minkštąja puse nuo savęs (pvz., atlik
damas sutartinę "Obelyt gražuolyt" - e i stygą). Skambin-

damas sutartines kitų pirštų nenaudojo. Stygas tildė ne iš
karto. Šokį "Kazokėlis" ("Asiriškų maršą”) skambindavo
dešinės rankos antruoju piršto nagu (braukė nuo savęs) ir
kairės rankos pirmuoju, antruoju bei trečiuoju pirštais. Pir
muoju pirštu užkabindavo nuo savęs, o antruoju ir trečiuoju
- į save. Skambindamas sutartines sugedodavo pirmą
p o sm ą (pirm ą balsą), tada pakan kliu odavo ir vėl
pagiedodavo tą patį posmą (A. Aišparienė).
Kanklininkai Jonas Plepys ir Jonas Ivanauskas skambin
dami taip pat braukdavo nuo savęs dešinės rankos antrojo
piršto nagu. Kartais - minkštąja piršto dalimi - į save. Kairės
rankos riešą truputįpakeldavo virš varžiklių, o pirštai visada
būdavo paruošti stygų dengjmui, kad negaustų ir geriau
išryškėtų sekundų sąskambiai. Kankliuodami užgaudavo
vieną arba dvi stygas. Kai dvi, tai pirmąja - kaipforšlagą.
Perbraukus per abi stygas, dešinės rankos antrojo piršto
nagas atsiremia į gretimą stygą.
Penkiastygės kanklės buvo namų muzikos instrumentas.
J.Plepys sakė, kad "kanklės neturi jėgos ir smarkumo, todėl
jom is skambinama namie". (Tautosakos darbai.-Kaunas,
1937. -T. III. - P. 280. )

3.ŠIA URĖS RYTŲ A UKŠTAIČIŲ KANKLĖS

VIDA PALUBINSKIENĖ

Biržų (Šėlos) kraštotyros muziejus. Inv.nr.928. Biržų apskr., 1854 m.
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Biržų (Šėlos) kraštotyros muziejus. Inv. nr.930. Biržų apskr.

Qsr
Istorijos ir etnografijos muziejus Inv. nr. 2974. Biržų apskr. ir valsč., Kriviškio vnkm„*
1924 m., P.Lapienės darbo.
A. LUNIO brėžiniai
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TAUTINIS DRABUŽIS.MARŠKINIAI
Prasidėjus tautos atgimimui, padaugėjo švenčių, kuriose malonu ir
prestižiška vilkėti tautiniu kostiumu. Jau ir mokyklos bei vaikų darže
liai pareikalauja, kad mamos įtaisytų savo vaikams tautinius drabužė
lius. Visa tai keltų didelį džiaugsmą, jei gerą tautinį kostiumą įsigyti bū
tų lengva. Nusipirkti tokį kol kas sunku dėl solidžios kainos (geras mo
teriškas kostiumas šiuo metu kainuoja apie 700-1000 rub.), be to, daž
nas patiklus pirkėjas gali įsigyti niekam tikusį daiktą, pavyzdžiui: "tauti
nį” kostiumą, pasiūtą iš portjerinių audinių, kuris lietuviškas tiek pat,
kiek ir indėniškas. Tokiais kūrėjams garbės nedarančiais "šedevrais”
šiandien prekiauja kai kurie kooperatyvai,savo prekes siūlydami net so
lidžiose (pvz., "Dailės") parduotuvėse. Panašios apgavystės galimos to
dėl, kad didelė dalis mūsų žmonių labai menkai tenusimano, kaip tau
tinis kostiumas turi atrodyti ir apskritai koks drabužis yra vadinamas
tautiniu kostiumu.
Tautinio kostiumo sąvoka susiformavo romantizmo epochoje. Ja
apibrėžiamas tam tikros tautos valstiečių išeiginių drabužių komplek
tas. Būtent valstiečiai, pats konservatyviausias gyventojų sluoksnis, ma
žiausiai patyrė svetimų įtakų ir ilgiausiai išlaikė vietines tradicijas. Net
ir pasiturįs valstietis visapusiškai savo skonį atskleisti galėjo tik išeigi
niame drabužyje. Tautinį kostiumą pavadinti autentišku galime tik ta
da, kai jis yra toks, koks iš tiesų buvo vilkėtas kaime. Labai svarbu, kad
visos kostiumo dalys turi būti atkurtos pagal vieno laikotarpio ir vienos
vietovės istorinę medžiagą. Tik taip nenusižengsime istorinei tiesai ir
išlaikysime komplekto ansambliškumą.

Tautiniai drabužiai išreiškia daugelio tautos kartų etines ir estetines
nuostatas. Kostiume atsispindi liaudies pasaulėžiūra, žmogaus grožio
idealas ir doroviniai reikalavimai, jo ryšys su aplinkiniu pasauliu. Todėl
sudėtingam rūbų ansambliui svarbu visa: drabužių proporcijos, sukirpi
mas, ornamentai, spalvos. Tautinio kostiumo išvaizda nėra vien jo savi
ninko skonio reikalas. Liaudies drabužis, atėjęs iš kaimo aplinkos, įgijo
tautos simbolio statusą, ir žmogų, vilkintį tautiniu drabužiu, visų pirma
suvokiame kaip tautos atstovą. Pagal jo išvaizdą, kostiumo estet iškurną,
vilkinčiojo laikyseną kitataučiai sprendžia apie visos tautos kultūrą ir
skonį. Dėvėdami prastą, netvarkingą tautinį drabužį, norime to ar ne,
šmeižtame savo tautą. Stilizuodami, keisdami liaudies drabužių charak
terį pagal savo modernų grožio supratimą, primetame protėviams savo
skonį, deja, dažnai prastesnį. Keli paskutinieji dešimtmečiai suformavo
žmonėse klaidingą nuostatą, kad liaudies menas yra giyna improvizaci
ja. Juk nėra muziejuose dviejų vienodų kostiumų!? Iš tiesų improvizuo
jama buvo pagal gana griežtas taisykles, kurias lėmė daugelis veiksnių.
X a.pradžios kaimo žmogus mažai žinojo apie pasaulį už savos parapi
jos, tuo labiau šalies ribų, bet vietinės tradicijos buvojo kraujyje. Savas
pasaulis supo žmogų nuo mažens, formavo jo grožio supratimą ir dra
bužių nešioseną, kuri senajame kaime kito labai lėtai ir net kišdama
išsaugojo tradicinį charakterį, stiprų ryšį su ankstesniais laikais. Daugu
mai mūsų tautinio kostiumo įvaizdis labiau susijęs ne su tikruoju kaime
nešiotu kostiumu, o su dailininkų sukurtu, gerokai pakeistu sceniniu jo
variantu. Dabaraš nediskutuosiu, gerai ar blogai kostiumą

lyte"), f) rankogalis, g) pažasties įduras ("cvikliukas").
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stilizuoti scenai. Norėčiau tik pažymėti, kad, perdirbdami tautinį kostiu
mą, dailininkai remiasi liaudies dainų ir šokių ansamblių specifika. Pa
starieji didžiulėse scenose atlieka ne liaudies, o kompozitorių sukurtą
muziką, šoka ne liaudies šokį, o folklorinį baletą. Tokiai programai ge
riau tinka stilizuotas, "supaprastintas" (ypač šokėjams) kostiumas. Pa
prastai tokiais atvejais smarkiai padidinami drabužių ornamentai, su
stambinami, supaprastinami raštai, daroma grubi apdaila, kurios iš ar
ti niekas neapžiūrinėja. Bei jei drabužiai siuvami folkloriniam ansam
bliui arba sau, tokia stilizacija visai netenka prasmės, tik gadina rūbo
išvaizdą, - jis tarsi netikras, maskaradinis.
Šiandien mus supa įvairūs daiktai iš viso pasaulio, o autentiško sa
vo liaudies meno daugelis dorai nesam matę, tuo labiau studijavę. Daž
no skonį formuoja pasaulio mados, o ne savos tradicijos. Norėdami įsi
gyti tradicinį liaudišką kostiumą, šiandien nebegalime pasitikėti vien sa
vo nupjauta. Reikia naudotis moksline literatūra, geriau naujesne, nes
tyrinėjant tikslinami seni duomenys bei atrandami nauji. Būtina aplan
kyti muziejus, o jei reikia, pasitarti su specialistais etnografais. Juk bū
tų gaila, jei paaiškėtų, kad Jūsų kelių mėnesių kruopštus siuvinėjimas
yra visai nebūtinas ir netgi meniniu požiūriu nevertingas. Todėl norė
čiau patarti žmogui, norinčiam įsigyti tautinius drabužius: išsiaiškinki
te, kaip Jūsų regiono kostiumas turi atrodyti, kokios jo būtinos sudeda
mosios dalys, sukirpimas, spalvos ir t.t.
Norėčiau pabrėžti, kad tiek istorinis tautinis kostiumas, tiek ir
šiuolaikinė darbui ar išeigai skirta apranga, yra ans ambl i s . Prastai
atrodome, kai vieno rūbo ar aksesuaro stilius prieštarauja kitam. Taigi,
siūdamiesi praeitos epochos kostiumą, turime priimti visą to laikotar
pio grožio kanoną. Pabandykite įsivaizduoti Liudviko XIV laikų damą
su šiuolaikinės pankės skiautere ir sportiniais bateliais! Juokinga? d ultramadingai pakirpti plaukai ir lyškus vakarinis makijažas vilkint XIX
a.lietuvaitės kostiumu ar geriau? Taigi, jeigu nė trumpam nenorim išsi
skirti su šios dienos mada, jei labai nepatinka nešioti liemenę, prijuo
stę, jei vyresnė moteris nė už ką nenori rištis nuometo, skaros ar užsi
dėti kepurėlės, siūlytume tautinio kostiumo atsisakyti visai. Juk galima
įsitaisyti šiuolaikinį "folk"stiliaus ansamblį. Galbūt toks kostiumas daug
labiau tiks Jūsų poreikiams. Tada reikėtų vengti pernelyg didelio pa
našumo į XIX amžiaus apdarą, o išmoningai panaudoti kai kuriuos lie
tuvių liaudies drabužių kirpimo ar puošybos elementus, pritaikomus
šiuolaikiniams rūbams. Jei vis dėlto nutarsite įsitaisyti tautinį kostiumą,
Jums pravers Jūsų nusimanymas. Pradėję ieškoti tautinių drabužių par
duotuvėse, kooperatyvuose arpas liaudies meistrus, pamatysite, kad to
kių gamintojų, kurių kostiumai patenkintų Jūsų dabar jau reiklų skonį,
- nedaug. O galbūt Jūsų studentiškai ar šiaip inteligentiškai kišenei 700
ir daugiau rublių pernelyg didelė suma? Jei mėgstate įvairius renkdarbius, daug ką galite pasidalyti pati. Šiuo atveju vėlgi svarbiausia žinoti
kaip. Šiame skyrelyje bandysime patarti toms, kurios nori siūtis tauti
nius drabužius pačios. Pateiksime įvairių drabužių brėžinių, raštų, ran
kdarbių aprašymų ir pavyzdžių.
Pradėsime nuo vienos iš svarbiausių kostiumo dalių - marškinių.
Išeiginiai marškiniai visoje Lietuvoje buvo siuvami iš balintos drobės.
Balta spalva nuo seno turėjo simbolinę prasmę, garbė ir orumas reika
lavo puoštis kuo baltesne drobe. Taigi iš nubalinto lino marškinių siūti
negalima. Vieneriems marškiniams pasiūti paprastai naudojama kelių
rūšių (dažniausiai 2-4) medžiaga. Pačios matomiausios, įvairiai puoštos
dalys - apykaklė, perpetės, rankogaliai - buvo siuvamos iš gražiausios,
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ploniausios medžiagos. XIX a. II pusėje greta lino pradėta naudoti ir
medvilnė. Nebijokite panaudoti kelių rūšiųaudinio. Jei pažiūrėsite į mu
ziejinius pavyzdžius, pamatysite, kad kai kuriais būdais puošiant mar
škinius tai yra būtina ir atrodo tikrai gražiai. Iš parduotuvėse randamų
medžiagų tinka balta paklodėms skirta drobė (kuo plonesnė), linas su
lavsanu, įvairūs perkeliai ir įjuos panašūs medvilniniai audiniai. Nepa
tartina ieškoti naminės drobės kaimuose - plona drobė išeiginiams mar
škiniams aptinkama labai retai. Dažniau pasitaiko stora, grubi, nebal
tinta - tinkama kasdieniniams ūkio darbams, bet ne išeigai.

2. pav. Kaklo įdūras ("varlytė"): a) stuomens ir perpetės
įkirpimas, b) "varlytės" įstatymas, c) plačiosios "varlytės" kra
štinės suraukimas.

Labiausiai Lietuvpje paplitęs marškinių kirpimo būdas - tunikinis
su perpetėmis. Principinė kirpimo schema pateikiama l-ame pav. Jos
matmenys apytikriai tinka 44-50 dydžiams. Dydis reguliuojamas rauki
niais. Rankovės ir perpetės pločiai bendroje schemoje nenurodyti, nes
įvairiose etnografinėse srityse jie skirtingi. Kaklo dydis reguliuojamas
paraukiant. Visi raukinukai labai smulkūs, raukiama rankomis, užkabi
nant adata kiek galima mažiau medžiagos. Nusiuvamos dvi lygiagretės
raukimo siūlės apie 3 mm viena nuo kitos, ir smulkios klostelės užsiu
vamos stačios. Klostes reikia koncentruoti nugaros viduryje ir priekyje,
abiejose ančio pusėse. Marškiniai priekyje įkerpami, ir iš to paties stuo
mens suformuojamas primityvus užsegimas, apačioje dažniausiai sutvir
tintas ant viršaus užsiūta "bamba”. Rankovė viršuje raukiama tik ties už
siūta perpete. Rankovės laisvumas pažastyje keičiamas didinant ar ma
žinant pažasties įdūrą "cvikliuką”(lg pav.). Kiek sudėtingiau įstatyti ka
klo įdūrą "varlytę" (2 pav.). Ant stuomens užsiuvus perpetę, stuomuo
kartu su perpete įkerpamas (2a pav.), įkarpos kraštai plonai palenkia

mi, ir į vidų įstatoma įstrižai sulenkto arba pusiau perkirpto kvadrato
formos Varlytė” (2b pav.). "Varlytės”plačioji kraštinė suraukiama (2c
pav.). Prie jos bus siuvama apykaklė.
Įvairių etnografinių sričių marškiniai skyrėsi kai kurių detalių dyd
žiais, formomis, puošimo būdais. Skyrėsi ir būdingi ornamentai. Siuvant
tautinių kostiumą, tuos skirtumus būtina išlaikyti. Šiame numeryje pa
teiksime keletą XIX a. aukštaitiškų ir žemaitiškų moteriškų marškinių
raštų. Seniausia žinoma šių marškinių puošyba - įausti raudonų žičkų
ruoželiai arba jų raštai. Tokius raštus galima ir išsiuvinėti. Beje, XIX
a.II pusėje ir kaime kartais jie buvo siuvinėjami. Siuvinėjimui tinka "mui
linė”siūlai (po 2-3 siūlelius), jie neblunka, nedažo skalbiant. Jie turi bū
ti kraujo raudonumo atspalvio. Netinka per daug šviesi, skaisti raudo
na, taip pat tamsiai raudoni - vyšniniai, burokiniai, avietiniai atspalviai.
Siuvinėjama imituojant audimą, t.y. narstant vieną siūlą per visą deta
lės rašto ilgį nuo pradžios iki galo. Geriau detales išsiuvinėti iš anksto,
prieš siuvant marškinius.
(3 a. pav.) parodyti puošnūs Biržų rajono marškiniai. Jie siuvami
kiek kitaip, negu nurodyta 1 pav. Pečiuose įdurtos reglano formos per-
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3. pav. a) Puošnūs marškiniaųBiržų rajonas, b) Reglano formos perpetės, c. č) Balti nėriniai marškiniams papuošti..
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petės (3b pav.). Perpetės kraštas ir rankovė per visą ilgį siuvinėti. Prie
tokios formos perpetės rankovė duriama neraukiant. Peipetės ir ran
kovės raštai parodyti 4 pav. Rankovės plotis 40 cm. Apykaklė 5 cm plo
čio, tiesaus kirpimo, atlenkiama, nepuošta. Nepuošti ir 3 cm pločio ran
kogaliai.
Dažnai aukštaitės vilkėjo gana paprastais marškiniais, puoštais tik
kukliais nėriniais. Tokius marškinius reikėtų siūtis, kaip parodyta 1 pav.
Rankovių plotis turi būti apie 40-46 cm, apykaklės - tiesaus kirpimo, sta
čios, 1,5-3 cm pločio arba neplačios atlenkiamos. Perpetės siauros, 3-6
cm. Apykaklę ir rankogalius galima puošti baltais nėriniais (3c pav., 3d
pav.). { baltą nėrinį kartais buvo įmezgamos 1-2 eilutės raudonais siū
lais. Atkreipkite dėmesį - nėrinukai turi būti siauri. Neriama gana plo
nais (ne didesnio kaip 20 nr.) siūlais.
Žemaičių marškiniai kerpami, kaip parodyta 1 pav. Jų rankovių ir
perpečių pločiai tokie pat kaip aukštaičių, tačiau mėgstami kitokie ra
štai. Vieni populiariausių - "dobiliukai”(5a pav.) ir įvairūs "slanksteliai"
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(5b pav.). Pateiktuose pavyzdžiuose iš Tauragės rajono puoštos stačios
apykaklės, užsegimo lystelė ("antis") ir rankogaliai.
Tikimės, kad moterys nepasitenkins keletu pateiktų pavyzdžių ir
pačios apsilankys muziejuose, pasklaidys knygas, ieškodamos vis graže
snių raštų. Tik dar kartą norėčiau priminti, kad, prieš pradėdamos siū
ti, įvertintumėte pasirinktą pavyzdį. Jei norėsite jį kiek perdirbti, geriau
pasikonsultuokite su specialistais.
Parengė TERESĖ JURKUVIENĖ
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Kaina 60 kap.
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