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Kultūra ir ideologija
PERSITVARKYMAS—TAI NE DANGAUS MANA, IR

NEREIKIA LAUKTI, KAD JIS BUS IŠ KUR NORS ATVEŽTAS,

O REIKIA PATIEMS KURTI SAVO MIESTE AR KAIME, SAVO DARBO KOLEKTYVE.
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Persitvarkyti socialinėje sferoje ne mažiau svarbu negu
ekonominėje, tačiau pasiekti demokratijos, viešumo, aukštos
politinės ir dvasinės kultūros kasdieniniam p gyvenime ir
darbe, pasirodo, ne taip lengva. Pasigendama teorinio pagrin
do, kuris padėtų suvokti kultūros ir ideologijos ryšius, atsi
randa nesutarimų dėl vadovavimo kultūriniam gyvenimui
prioriteto, dažnai patiems kultūros darbuotojams sunku at
sisakyti įpročių, standartų, kurie ištisus dešimtmečius sąlygojo
mūsų būtį. Veikti ir atsakyti už savo veiksmus daugeliui mūsų
šiandien atrodo pernelyg sunkus uždavinys.
Norėdami pažvelgti į savo problemas iš šalies ir kompeten
tingai, 1988 m. balandžio mėn. pokalbiui pakvietėme teoretikus
ir praktikus, kurie drauge ieškojo atramos taško. Pag
rindiniu pokalbio leitmotyvu tapo kultūros ir ideologijos san
tykis, kultūrinio švietimo įstaigų galimybės formuoti gyventojų
politinę kultūrą. Pašnekesyje dalyvavo profesorius, filos. m.
dr. A. Gaižutis, docentas, filos. m. kand. K. Stoškus, „Minties"
leidyklos vyr. redaktoriaus pavaduotojas R. Ozolas, filos. m.
kand. A. Juozaitis, docentas, ped. m. kand. R. Tidikis, LKP CK
Kultūros skyriaus instruktorius G. Kirkilas, docentas, ped. m.
kand. V. Kabašinskas, Kauno rajono kultūros skyriaus vedėja
J. Danielienė, LTSR MMKC direktorius J. Mikutavičius, direk
toriaus pavaduotoja, ped. m. kand. G. Kvieskienė, kiti MMKC
darbuotojai.
Pateikiame keletą šio pokalbio stenogramos fragmentų.
G. KVIESKIENĖ: Plati kultūros darbuotojų veiklos sfera
kartais vadinama masine kultūra,, tačiau masine kultūra taip
pat įprasta vadinti neigiamus kontrkultūros reiškinius, plin
tančius pas mus tiek dėl vidinių anomalijų, tiek dėl išorinio
poveikio. Be to, masine kultūra galima pavadinti tuos kultūros
reiškinius ir procesus, į kuriuos įsijungia, kuriuos propaguo
ja ir ugdo plačiosios liaudies masės.
Masinės kultūros reiškiniams ta prasme būdinga meilė
savo tautai, jos kalbai, specifinėms kultūrinėms tradicijoms.
Be jų šis procesas tampa beveidis ir bedvasis. Tačiau šias doro
vinio, dvasinio asmenybės ugdymo sudėtines dalis praradome,
pakeitę lozungais, parodomaisiais renginiais, o elementarios
mąstymo kultūros, pakantumo ir tolerancijos kito žmogaus
nuomonei ar įsitikinimams neįgijome, stokojame net politinės
kultūros pagrindų.
A. GAIŽUTIS: Kultūra yra daugiabriaunė, tad, apie ją kal
bėdami, matyt, kiekvienas remsimės savo patyrimu. Moksli
ninkai plačiau nagrinėja profesionaliąją kultūrą, tačiau ne
mažiau svarbūs ir kiti kultūrinio gyvenimo lygmenys. Dabarti
niame etape kultūros darbuotojai turėtų fiksuoti ir analizuoti
empirinius duomenis, kasdieninio gyvenimo kultūrinę terpę.
Kasdieninio gyvenimo problema egzistuoja, ir ji labai svarbi:
buvo manoma, kad kultūriniai poreikiai didėja, nusiraminta, o

dabar, susidūrę ne tik su empiriniais duomenimis, bet ir moks
lininkų apibendrinimais, pasidarėme blaivesni. Tradicijoms,
papročiams, gyvenimo stiliams, įvairiopis kultūrinėms terpėms
nagrinėti reikia didesnių pajėgų, negu dabar. Nuomonė, kad
kultūra — tai tam tikra vertybių sistema, kurią privalo integ
ruoti žmogus, akivaizdžiai pasenusi. Kai kam atrodo, kad, sa
kykim, per dieną žmogus intensyviai dirba, o laisvalaikiu
„suartėja" su kultūros vertybėmis. Toks dalyko aiškinimas
pernelyg tiesmukas. Kultūra — tai mūsų veiklos, dvasinės,
kūrybinės ir rezultatas, ir savotiškas tikslas, susijęs su gyve
nimo prasmės klausimu, kurį kiekvienas sprendžia indivi
dualiai. O pas mus buvo paplitęs perdėtas papročių ir tradi
cijų ideologizavimas, dažnai pažeidinėtos subtilios jų peri
mamumo grandys. Atgaivinti įvairias* etninių regionų kultūri
nes tradicijas pajėgūs vietos kultūros darbuotojai. Tada mažiau
bus sugalvotų švenčių, surogatų, daugiau tikrų, paremtų istori
ne mūsų tautos patirtimi, o tai reiškia, kad kasdieninio gyveni
mo kultūrinė terpė taps žmogui artimesnė.
J. MIKUTAVIČIUS: Stagnacijos laikotarpiu kurtos „naujos",
„ tarybinės" tradicij os, transformuotos apeigos padarė daug žalos
mūsų dvasinei kultūrai. Pvz.( Šilutės rajono organizuojama ta
rybinio jaunimo šventė neteko savo nuoširdumo, natūralumo,
nes buvo bijomasi Joninių apeigų, o naujos neprigijo. Dar ir da
bar Respublikoje daug scenarijų revizavimo, viršininkavimo,
komandavimo kūrybiniams darbuotojams atvejų, tik jie vadi
nami „ideologiniu vadovavimu". Mūsų nuomone, bet kokiam
vadovavimui būtina kompetencija. Juk tuščias plakatiškumas
ne tik beprasmis, bet ir žalingas, o prasmingi šūkiai, jei jie kar
tojami kasdien, taip pat greitai tampa bereikšmiai.
A. JUOZAITIS: Yra toks dalykas kaip politinė kultūra. Šiuo
klausimu turiu savo koncepciją, kurią būtų galima išdėstyti pagal
punktus. Tačiau apsiribosiu tik probleminiais klausimais, dėl
kurių turėtų susimąstyti ir kultūros darbuotojai.
Ar kultūra gali būti kontroliuojama? Ar ji pavaldi ideo
logijai, ar yra savaveiksmis organizmas? Kai šventės virsta
ideologijos įrankiu, dažnai dingsta jų esmė,— lieka tik pla
katas. Tai iš dalies būdinga visoms mūsų didžiosioms šven
tėms, tiek politinėms (demonstracijos, mitingai, ceremonia
lai), tiek kitoms (Dainų šventės, Jaunimo šventė ant Rambyno
kalno ir kt.). Jose neliko svarbiausio — nuoširdaus bendravi
mo ir šventiškumo. Kyla klausimas, ar reikia taip ideologi
zuoti, pavyzdžiui, Dainų šventę, jei pagrindinė jos paskirtis —
tautos kultūrinės sąmonės įtvirtinimas. Jaudina ir lietuvių
kalbos likimas, nacionalinės kultūros ugdymo problemos. Šioje
sferoje negali būti jokios prievartos, jokio revizavimo. Ideo
logija, propaganda negali būti kultūros valdymo įrankis.
J. DANIELIENĖ: Kultūros darbuotojui privalu turėti tvirtą
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diname masinių renginių formomis.
idėjinę poziciją, o kaip ją turėti, jei jis, kaip ir visi, nuo mažų
Priverstinė ideologija Vakaruose vadinama manipuliacija
dienų, nuo pionieriško amžiaus semiasi formalizmo ir vaidy
protais, mintimis. Deja, ir pas mus už ideologijos slypi jėga.
bos meno, studijuojančiam viskas piešiama rožinėmis spal
Kultūra, ypač masinė kultūra — tos jėgos instrumentas. Tai
vomis. Paskaitų persirašyta šimtai, o naudos? Kaip tik dabar
ir nulėmė dabartinę situaciją: kartojam kažkieno nuomonę,
reikia viską atpainioti, ir ypač svarbu mokslininkų parama
o sakome, kad tai — mūsų nuomonė. Nuomonė egzistuoja
aiškinantis ideologijos ir kultūros ryšius. Kultūriniais rengi
tada, kai vyksta diskusija, t. y. normali ideologijos formavi
niais reikia propaguoti kultūrą, o politinėms idėjoms perteikti
mo būsena. Šiandien atsiranda ideologinis pliuralizmas. Tačiau
yra kiti būdai, žymiai labiau atitinkantys jų turinį. Tačiau yra
būtina diskusija, o ne skirstymas į teigiamus ir neigiamus.
tokių ideologų, kurie parodomąjį renginį įvertins geriau, negu
Savo tiesą reikia įrodyti polemizuojant, o ne rūšiuojant į pir
neformalų, gilaus turinio. Niekaip negalime persiorientuoti.
marūšius ir antrarūšius. Esmė ne ta, kas polemikoje nugalės,
Kultūros darbuotojui sudėtinga dirbti, kai jis vertinamas
o ta, kokia nuomonė įsigalės po mūsų, kokią perims jaunoji
ne pagal tuos kriterijus, kuriuos mano esant teisingesnius.
karta.
R. TIDIKIS: Plačiau apsistosiu ties intelektine bei dorovi
R. OZOLAS: Kultūra — tai mūsų būties realybė. Ji yra žmo
ne kultūra. Jaunimas neišmoksta polemizuoti, nėra diskusijų
gaus savirefleksija, todėl joje yra ir to, kas refleksiją daro galimą
kultūros. 80% moksleivių tik perima mokytojų pateiktą infor
(visa, kas „medžiagiška" refleksijosatžvilgiu, kas laikina, būtiškai
maciją, o mąstyti vengia. Jie priprato viską gauti kaip kokį
neamžina), ir to, kas egzistuoja kaip pati refleksija ar j os pavidalai
receptą, o kai pateikiama vienpusė informacija, tai ir nėra
(mokslai, menai, filosofijos, religijos). Visa, kas šiame savirefporeikio mąstyti.
leksijos procese iškyla kaip žmogiška, tampa kultūra, o kas iš
Dėl dorovinės kultūros. Mūsų mokykla ugdo gamtamoks
ryškėja kaip nežmogiškumas — egzistuoja tik kaip kultūros
linį, technokratinį mąstymą, joje trūksta humanitarinių daly
galimybė arba negalimybė. Mes buvom pernelyg įpratę viską
kų (psichologijos, etikos, estetikos). Vidurinėms mokykloms
vadinti kultūra. Bet atsitokėdami neturėtume užmiršti, kad gali
Mokytojų tobulinimosi institutas parengė dorovinių pagrindų
būti daug veiklos, daug produktų, o kultūros nebūti. Kultūra
programą, tačiau ji buvo pakeista šeimos psichologija ir etika,
yra tai, kas žmogų veda į buvimą, kas jam tą buvimą užtikrina
kurioje neatsispindi etinės dorovinės jaunimo ir šeimos proble
ir įtikrina. Tai gali egzistuoti ir kaip daiktas, ir kaip siekis, idė
mos. Daugiau daroma meninio auklėjimo srityje, tačiau čia
ja, refleksija, nušviečianti mūsų judėjimo, mūsų siekių erdvę ir
klesti profesionalumas. O vaikams reikia būrelių ir ratelių
parodanti mūsų pastangų, mūsų padarytų ir daromų darbų tik
šiaip sau, tobulėti.
slingumą. Idėjos yra aukščiausias gėris, kurį žmogus gali sau
Antra, kiekviena asmenybė ir jos veikla gali būti vertinama
dvejopai — iš politinių ir dorovinių pozicijų, ir nebūtinai
susikurti, — jos teikia atramą savikontrolei, t. y. būtiškam
buvimui.
tos pozicijos sutampa. Politiniu požiūriu pateisinami veiksmai
Štai kodėl mane labai jaudina antiideologinės tendencijos
gali būti netoleruotini doroviniu požiūriu. Taigi įvertinimus
mūsų kultūroje.
būtina derinti ir diferencijuoti, negalima viską matuoti viena
Žinoma, sąlygos tokioms tendencijoms dabar ypač pa
reikšmiškai, tik pagal politinius kriterijus.
lankios. Mūsų ideologija ganėtinai susikompromitavusi. Būtina
Dabartiniame etape nemažą vaidmenį galėtų suvaidinti
sukurti naują. Tuo tarpu ideologiją bandoma atmesti visiškai,
liaudies balsas. Tvarkykimės savarankiškai. Daugiau vertinimų
įdiegti mintį apie kultūros ir ideologijos nesuderinamumą. Ide
iš kultūros pažangos pozicijų, ir tada viskas atsistotų į savo
ologijos vengimas gimdo beidėjiškumo ideologiją, kuri labai
vietas.
patogi atskiram žmogui, bet visiškai nenaudinga visuomenei,
A. JUOZAITIS: Mes šiandien stebime visuomenės melo ir
tautai: kultūra be ideologijos yra kultūra be idealų, o kas yra
atgailos fenomeną. Primeluota daug, o atgailauti niekas nenori.
kultūra be idealų, šiandien mes jau puikiai žinom, tai mums
Tai neišvengiamai daro poveikį visuomeninei sąmonei. Aš
demonstruoja beveik be išimties visa paskutiniųjų metų kul
tikiu, kad kai bus viešai pripažintos visos politinės klaidos
tūra.
ir neliks baltų istorijos dėmių, kai atvers duris archyvai, kai
Šiandieninė kultūros situacija — tai autokratinės tvarkos
galėsime laisvai naudotis statistika ir kontroliuoti ekologinę
pakeitimo demokratine tvarka situacija. Ji dramatiška ne tik
būklę — atgims ir atsinaujins kultūra. Mano nuomone, šis
dėl to, kad turi būti sunaikinta ir išmesta daug senosios kul
procesas jau prasidėjo.
tūros formų (tos kultūros skiriamasis bruožas — idėjų „nu
K.
STOŠKUS: Mano nuomone, ideologijos samprata yra
leidimas" į gyvenimą, o naujosios kultūros turi būti „iškel
praradusi savo aiškumą. Laikantis marksistinės sampratos,
tos" iš gyvenimo, išreikšti realius žmonių interesus ir esmines
ideologiją reikėtų suvokti ne kaip dvasinės prievartos formą,
žmogaus orientacijas), bet ir dėl to, kad sukurti tas naująsias
o kaip idealų teoriją. Tai būdai, kuriais pagrindžiama žmo
formas, naujus idealus labai nelengva, kur kas sunkiau negu
nių nuomonė. Tai idealų motyvavimas, kuris galimas tik esant
senąsias: tada — sugalvojo kas nors, turįs galią įsakinėti,—
kelioms nuomonėms, politinėms diskusijoms. Visa racionalioji
kultūros pusė yra ideologinė, jos negalime priešinti ideolo jau ir visuotinai privaloma idėja, dabar — reikia, kad ji reikš
tu gyvenimą, keltų žmones buvimui, o ne žūčiai, teiktų buvimo
ginei kultūrai. Racionalioji kultūros pusė lengvai paklūsta
džiaugsmą ir pilnatvę.
teoriniam valdymui. Tai būdai žmonių idealams pagrįsti. Bet
Kas kultūroje turi būti jos normalaus, sveiko gyvenimo
pas mus susiklostė kitas požiūris į ideologiją. Mes svarstome
politinės ideologijos būdą, siauresnį. Jei nagrinėsime ideolo minimumas? Toks priešnuodis tiek prieš kultūros ir apskritai
beidėjinį bejėgiškumą, tiek prieš jos galimą ideologinę dogmagiją kaip idealų formavimą, tai atsakysime į klausimą, kodėl
pas mus susidarė tokia situacija. Kai mūsų pažiūros susifor tizaciją yra pliuralizmas. Todėl šiandien reikia labai teigiamai
vertinti visus neformalius visuomenės judėjimus, sąjūdžius,
muoja be polemikos, tai ir atsiduriame krizinėje būklėje.
Viena nuomonė oficiali (spauda, masinės komunikacijos prie kuriuose gimsta, generuoja ir skleidžiasi nauji, realius žmo
nių interesus atitinką ir išreiškią idealai,— jų konkurencija
monės), kitą formuoja viešoji nuomonė. Kurios klausyti?
išryškins gyvybingiausius — stipriausius ir protingiausius, la
Tokia situacija susidarė dėl to, kad net inteligentija atprato
mąstyti, vis laukia instrukcijų. O kultūra nepaklūsta nei tai biausiai atitinkančius žmogaus siekius.
Kultūros likimas labai priklauso nuo to, kokį kultūros
syklėms, nei instrukcijoms.
Masinė kultūra galėtų būti ląikoma stichiška, bet ji išreiš tipą kaip idealą pasirenka jaunosios kartos. Iki šiol viešpata
vo .antiideologiniai, į antiracionalumą, jusliškumą linkusios
kia tikrus kultūros bruožus, kadangi yra natūrali, nepadaroma.
O jeigu ji yra daroma, tai visi, ją darantys, laiko save specialis kultūros stereotipai. Dabar jaučiam atgimstant didžiųjų būties
tais, nors yra atsakingi už kurį nors vieną jos aspektą. O gyve idėjų patrauklumą. Tačiau antiideologinės jaunimo nuotaikos
nimiškasis aspektas taip ir nudyla. Masinė kultūra keblioje si tebėra grėsmingai ryškios, ir tai kelią didelį nerimą: ar ne
tuacijoje, mažai galvojama apie žmogų, kiek jam tos kultūros nužudys jos ir gimstančios naujos ideologijos, ar su nešvariu
reikia, kiek jis turi laiko ja naudotis. Nekreipiama dėmesio, vandeniu nebus išpiltas ir kūdikis?
kas, be šios kultūros, dar egzistuoja, ką jis gali rinktis. Žmogui
Parengė GIEDRĖ KVIESKIENĖ
kultūros reikia, bet tik laisvės sąlygomis. Kartais, „darydami"
kultūrą, užkrauname žmogui papildomų pareigų ir nesusimąs
tome, ar to jam reikia. Reikia suvaidinti kultūrą, ir mes ją vai
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PROFSĄJUNGŲ KLUBINĖSE ĮSTAIGOSE

Pakeliui į savarankiškumą
Šalyje vyksta persitvarkymas.
Džiaugiamės, jog panaikinta dauguma
įvairiausių instrukcijų,
nurodymų,
draudimų, tačiau, kaip matyti iš kas
dieninio darbo, naujovės lėtai skinasi
kelią į gyvenimą.
Visų pirma, pats laikas suvokti,
kad atėjęs į klubą žmogus turi būti ne
svečias, o šeimininkas. Renginių orga
nizavimas, kiti darbai — ne vien klubininko rūpestis, o lankytojas — ne pa
syvus klausytojas ar stebėtojas. Ga
limybė aktyviai prisidėti prie renginio,
teisė pasirinkti įdomesnį, pasikeitimas
informacija, apskritai „atviros" klubo
durys sudaro sąlygas lankytojų kūry
biškumui, iniciatyvai pasireikšti.
Kai kur taip jau dirbama. Pavyz
džiui, Vilniaus skaičiavimo mašinų ga
myklos darbuotojai, įsigiję abonementą
dviems valandoms, tiek kultūros klube,
tiek sporto salėse gali užsiimti kuo tik
nori. Jų paslaugoms — videoteka, ka
vinė, stalo tenisas ir kt. sportiniai žaidi
mai, sauna ir baseinas.
Be abejonės, profsąjungų klubinių
įstaigų veiklos orientyras — darbo ko
lektyvas, kultūrinis masinis darbas čia
sudėtingesnis, tačiau ir įdomesnis. Bėda,
jog daugelis klubų vadovų, meno savi
veiklos organizatorių nežino, kokie dar
bo kolektyvo narių interesai, ko jie
pasigenda, ko tikisi pravėrę klubo du
ris. It grynas oras mums reikalinga mi
ni sociologija — tyrimai, kuriems atlik
ti nereikia nei didelių lėšų, nei aukštų
instancijų patvirtintų anketų. Turi veik
ti įvairios klubinės įstaigos, turi būti
rengiamos originalios profesinės šven
tės, puoselėjamos savitos tradicijos.
Aiškumo ir konkretumo klubinio
darbo organizavimui turėtų suteikti da
bar plintančios sutartys, kurios sudaro
mos kaip socialinis užsakymas. Įmonės,
organizacijos ar mokymo įstaigos admi
nistracija, visuomeninės organizacijos
aiškiai suformuluoja, kokius laisvalai
kio užimtumo, meno saviveiklos ir spor
to ugdymo uždavinius privalo spręsti
klubas. Drauge numatomas įvairių ren
ginių, koncertų,varžybų finansavimas
ir sudaroma sąmata.
Nemažiau svarbu, kad klubinė
veikla būtų lankstesnė, ypač dabar, kai
daugelis įmonių, organizacijų suskubo
diegti ūkiskaitą. Bendrame TSKP CK,
TSRS Ministrų Tarybos ir VPSCT 1988
m. vasario 12 d. nutarime „Dėl pramo
nės įmonių, organizacijų, susivienijimų
perėjimo prie daugiapamaminio darbo,
siekiant padidinti darbo našumą" numa
tyta, jog turi pakisti ir kultūrinio švieti
mo įstaigų darbo režimas. Už pertrauktą
darbo dieną (pertrauka ilgesnė kaip 2
valandos) klubininkai gali gauti 30 proc.

(nuo atlyginimo) dydžio priemoką. Be
je, klubinės įstaigos vadovas turi teisę,
gavęs profsąjungos komiteto sutikimą,
suburti darbuotojus į brigadą, taikyti
brigadinės, šeimyninės ar kolektyvinės
rangos principus. Pavyzdžiui, už parei
gose nenumatytą papildomą veiklą, su
mažinus darbuotojų skaičių, o likusiems
padidinus darbo apimtį, brigados na
riams mokamas iki 50 proc. priedas ir
25 proc. premija (žr. TSRS darbo ir so
cialinių klausimų komiteto ir VPSCT
sekretoriato 1988 m. kovo 31 d. nutari
mą „Dėl kultūrinio švietimo įstaigų dar
buotojų brigadinio darbo organizavimo
ir apmokėjimo").
Geriau koordinuoti kultūrinę masi
nę veiklą, ugdyti fizinę kultūrą ir sportą
turėtų padėti ir VPSCT sekretoriato
1988 m. balandžio 8 d. nutarimas „Dėl
įmonės (susivienijimo), organizacijos,
mokymo įstaigos profsąjungos kultūros
ir sporto komplekso". KSK gali sudaryti
keli klubai, jų filialai, bibliotekos, spor
to įrenginiai ir kt. Suprantama, kadrų
struktūra, sąskaita banke yra bendra.
Gera naujiena ir VPSCT 1988 m.
birželio mėn. nutarimas „Dėl profsąjun
gos poilsio centro organizavimo". Ypač
tai aktualu silpnesnę materialinę-tech
ninę bazę turinčioms kultūrinio švieti
mo įstaigoms ir įmonėms, kuriose nėra
klubų. Nutarime numatyta, jog poilsį
organizuoti galima įvairiai, leidžiama
plėsti mokamas paslaugas bendrabu
čiuose, šefuojamose mokyklose, pionie
rių stovyklose ir kt. Veiklos pradžiai
galima gauti kreditą (iki 5 tūkst. rub.)
arba profsąjungos komiteto dotaciją.
Darbas organizuojamas ūkiskaitos pag
rindais.
Užsiminėme apie mokamas paslau
gas, o į jas reikia įsigilinti. Pirmiausia
svarbu suvokti, kaip ūkiskaita susijusi
su kultūra. Visi nujaučiame, kokią dalį
profsąjungų biudžeto „prarydavo" klubininkų darbo užmokestis. Šiandien klu
bininkai privalo patys užsidirbti sau at
lyginimą. Profsąjungų biudžeto lėšos
nėra sumažintos, tik jos skiriamos ne
atlyginimams, o konkrečių kultūrinio
masinio darbo formų ugdymui. Ką gi
duoda klubui, jo lankytojams mokamos
paslaugos? Pirma, — galimybę išlaikyti
pelno neduodančius meno saviveiklos
kolektyvus; antra, teisę laisvai formuo
ti kadrų struktūrą, samdyti ratelių, bū
relių vadovus; trečia, materialiai skatin
ti kultūrinio švietimo įstaigų darbuoto
jus; ketvirta, sudaromos sąlygos mak
simaliai pasireikšti darbo žmonių inte
resams, visapusiškai tenkinti jų porei
kius. Puikus pavyzdys — Vilniaus indi
vidualaus drabužių siuvimo fabriko
„Ramunė" trečios grupės klubo darbas.

1984 m. už mokamas paslaugas čia gauta
22 tūkst. rub., o 1988 m. jau planuota
89 tūkst. rub. Ypač populiarūs šiame
klube siuvimo, kirpimo, jaunųjų mode
liuotojų kursai, ritminių, liaudies šokių
būreliai. Lėšos už mokamas paslaugas
paskirstomos taip: 15 proc. — admi
nistracijai išlaikyti, 13 proc. — pelno
neduodančių kolektyvų vadovams išlai
kyti, 2 proc. — klubo materialinei-techninei bazei, 70 proc. — mokamoms pas
laugoms plėsti.
Materialinio klubininkų skatinimo,
apskritai klubo savarankiškumo plėtoji
mo galimybės numatytos bendrame
VPSCT sekretoriato, TSRS kultūros mi
nisterijos, TSRS valstybinio darbo ko
miteto laiške (1988 m. balandžio 11 d.).
Jame pabrėžiama, jog būrelių ar liau
dies vardą turinčių meno saviveiklos
kolektyvų neetatinių vadovų, kuriems
mokama iš lėšų, surinktų už mokamas
paslaugas, darbas nelaikomas antraeilė
mis pareigomis (todėl jiems negalioja
antraeilininkams taikomi apribojimai).
1987 m. Respublikoje veikė 505 vi
siškai save išlaikantys rateliai, 69 mėgė
jų klubai, o nemokamų paslaugų suteik
ta už 1836600 rublių, ir tenka tik stebė
tis, jog ne visi naudojosi mokamų pas
laugų dėka atsiradusiomis lengvatomis.
Savarankiškai naudoti profsąjun
gos biudžeto lėšas, ypač ugdant kultūri
nę masinę veiklą, fizinę kultūrą ir spor
tą, duoda teisę VPSCT prezidiumo
1987 m. kovo 16 d. nutarimas „Dėl pir
minių profsąjungos organizacijų teisių
išplėtimo, naudojant profsąjungos biu
džeto lėšas". VPSCT išlaidų normatyvus
galima traktuoti kaip rekomendacijas, o
tai labai svarbi naujovė. Gaila, jog Res
publikoje savarankiškumu menkai nau
dojamasi, kitaip argi skaičiuotume už
pernykštį profsąjungų biudžeto likutį
milijonais? Ta pačia proga norėčiau
priminti, jog pereinant į ūkiskaitą nede
ra taupyti kultūros ir sporto są
skaita.
Klubininkai puikiai žino, kiek buvo
„derinamasi" prireikus nusipirkti suve
nyrą ar brangesnių gėlių puokštę. Dabar
turėti „savų" lėšų klubus skatina VPSCT
sekretoriato 1987 m. vasario 16 d. nuta
rimas „Dėl tolesnio profsąjungos biud
žeto lėšų panaudojimo kultūriniam ma
siniam darbui, fizkultūrai ir sportui ge
rinti" bei LTSR Ministrų Tarybos
1988 m. vasario 27 d. nutarimas „Dėl
rinkos fondo prekių pardavimo įstai
goms, organizacijoms ir įmonėms smul
kiuoju urmu tvarkos tobulinimo". Jais

3

kultūrinio švietimo įstaigoms (turin
čioms tam limitą) garantuojama pirki
mo pirmumo teisė, taip pat leidžiama
įsigyti ne didesnės kaip 100 rub. vertės
pirkinį grynais pinigais.
Puiki galimybė ugdyti liaudies me
no tradicijas, atgaivinti įvairius amatus,
rengti parodas-pardavimus numatyta
VPSCT sekretoriato 1987 m. rugsėjo
30. d. nutarimu „Dėl liaudies meistrų,
dailininkų mėgėjų parodų organizavimo
bei jų kūrinių pardavimo kultūrinio
švietimo įstaigose". Per įvairias šven
tes, vakarones, kitus masinius renginius
galima pardavinėti gaminius (išskyrus
brangakmenius ir tauriojo metalo dir
binius) komiso pagrindais. Autoriams
čia jokių apribojimų nėra, tik, žinoma,
7 proc. pelno tenka parodos-pardavimo
organizatoriams.
Daug žiūrovų sutrauktų videotech
nika, tačiau ja aprūpinti visus norinčius
sunkoka. Ne visose klubinėse įstaigose
videotechnika racionaliai panaudojama,
nuobodulį kelia šimtus kartų matyti ir
girdėti koncertai, kino filmai. Reikia
ieškoti racionalių būdų, kaip „įvilioti"
į klubą privačią videaparatūrą. Tai re
komenduojama ir VPSCT sekretoriato
1987 m. kovo 17 d. nutarime „Dėl priva
čios videotechnikos panaudojimo kul
tūrinio švietimo įstaigose".
Kalbėdami apie mokamų paslaugų
plėtotę, ne kartą ištariame žodžius „pel
nas", „lėšos". Gali susidaryti įspūdis,
jog kultūra verčiama komercija. Jokiu
būdu! Reikalauti iš klubinės įstaigos
vien pinigų ir neatsižvelgti į konkre
čias žmonių kultūrines reikmes — ne
teisinga pozicija. Matyt apie tai turėtų
rimtai pagalvoti Plano komitetas, iš ku
rio, neatsižvelgiant nei į tradicijas, nei
į galimybes, „nuleidinėjami" mokamų
paslaugų plėtojimo planai.
Reikia pažadinti klubininkų kūry
bingumą, skatinti juos racionaliai ir
išradingai organizuoti savo veiklą (ypač
tai liečia už gamyklos, įmonės ribų
esančias kultūrinio švietimo įstaigas),
naudotis filialų, šefuojamų mokyklų,
organizacijų patalpomis ir kt. Daug ir
įdomiai dirbti, nemažai uždirbti, — toks
turėtų būti šiuolaikinio klubininko de
vizas.
_
DANUTĖ ŽABAITĖ
Lietuvos Respublikinės Profesinių
Sąjungų Tarybos
Kultūrinio masinio darbo skyriaus
Vedėja
Redkolegijos prierašas:
Straipsnyje keliamos mintys aktua
lios ir valstybinėms klubinėms įstai
goms. Naujomis finansinėmis galimybė
mis čia taip pat dar nepasinaudojama
taip, kaip reikėtų. Kai kurie bendri nu
tarimai galioja visoms kultūrinio švie
timo įstaigoms. Rekomenduojame juos
gerai išanalizuoti.
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Švyturių belaukiant
RAJONŲ KULTŪROS SKYRIŲ DUOMENIMIS, 1988 M. SAUSIO 1 D. RESPUB
LIKOS VALSTYBINIŲ KLUBINIŲ ¡STAIGŲ KADRŲ SUDĖTIS PAGAL IŠSILA
VINIMĄ BUVO TOKIA:
AUKŠTOJO IŠSILAVINIMO SPECIALISTŲ — 28,5 PROC. , IS JŲ SPECIA
LIOJO PARENGIMO — 22,1 PROC. (ATSKIRŲ ŽANRŲ SPECIALISTŲ — 18
PROC., KLUBININKŲ — 4,1 PROC.);
SPECIALIOJO VIDURINIO IŠSILAVINIMO — 71,5 PROC., IS JŲ — 17
PROC. NE KULTŪRINIO ŠVIETIMO SPECIALYBĖS DARBUOTOJŲ.
PRAEITŲ METŲ PRADŽIOJE RESPUBLIKOS VALSTYBINĖSE KLUBINĖSE
ĮSTAIGOSE BUVO 870 NEUŽIMTŲ ETATŲ, VIDUTINIŠKAI PO 16 KIEKVIENA
ME MIESTE IR RAJONE.
KLAIPĖDOS FAKULTETŲ DUOMENIMIS, NUO JŲ ĮKŪRIMO, PER 16 METŲ,
DIENINIAME IR NEAKIVAIZDINIAME SKYRIUOSE PARENGTI 1448 KULTŪRI
NIO Šv i e t i m o s p e c i a l i s t a i ; is j ų v a l s t y b in ė s e k l u b in ė s e įs t a ig o s e
ŠIUO METU DIRBA 42,4 PROC.

Klaipėdos fakultetuose įvyko Klubininkystės bei Masinių renginių reži
sūros katedrų dėstytojų ir LTSR mokslinio metodinio kultūros centro darbuotojų
susitikimas, kuriuo siekta užmegzti vaisingesnius dalykinius kontaktus. Susitikime
dalyvavo ir LTSR valstybinės konservatorijos profesorius V. Jakelaitis, Klaipėdos
fakultetų prorektorius mokslui A. Žalys. Pokalbyje buvo paliesti kai kurie kadrų
rengimo gerinimo klausimai.
Palaikyti glaudesnius dalykinius
ryšius su Klaipėdos fakultetų dėstyto
jais — ne šiandien gimusi mintis. Reali
kadrų situacija — vyrauja specialųjį vi
durinį išsilavinimą turinti grandis —
jau seniai reikalauja iš metodininkų
orientuotis į elementarių žinių platini
mą, tam tikra prasme stabdo aukštesnio
lygio keitimąsi patirtimi, sąlygoja per
nelyg konkrečių (vos ne nusirašymui
skirtų) scenarijų, kitų metodinių me
džiagų poreikį. Kultūros darbuotojų to
bulinimosi institutui ši problema taip
pat ne svetima: daugeliui suformuotų
grupių reikia elementarių kultūrinio
švietimo darbo žinių, o ne kelti kvali
fikaciją (G. Kvieskienė). Ne veltui kas
met į Fakultetų neakivaizdinio skyriaus
stojamuosius egzaminus atvyksta per
200 žmonių, priimti numatyta po 15 į dvi
grupes (lietuvių ir rusų k.), paprastai pri
imama daugiau kaip 60, dėl ko su neaki
vaizdininkais dirbti gana sunku (I. Bierontaitė). Taigi didesnis Fakultetų indė^
lis skleidžiant šviečiamojo pobūdžio ir
mokymo žinias, jų mokslinio potencialo
panaudojimas rengiant metodikos reko
mendacijas labai reikalingas.
Pastaraisiais metais Klaipėdos fa
kultetų klubininkai intensyviai gilina
si į sociologinius tyrimus. Šiuo metu ant
jų stalo — Mažeikių rajono tyrimų dvi
tomis (apie jį spausdiname L. Surginienės straipsnį), tyrinėjami Plungės, Klai

pėdos rajonų gyventojų kultūriniai po
reikiai.
Išanalizavus Mažeikių rajono gy
ventojų kultūrinius poreikius, paaiškė.jo, kad išvados gali turėti įtakos kvali
fikuotų kultūrinio švietimo specialistų
rengimui (L. Surginienė).
Pagrindiniai dalykai, privertę klubininkus pamąstyti, — rekreacijos, ne
formalaus bendravimo poreikiai, nei
giamas požiūris į masinius renginius.
Valdyti neorganizuotą laisvalaikį
kultūros darbuotojai nepasirengę, bazės
tam neturi. Tačiau kiekvieną bazę gali
ma pagerinti, sutvarkyti, — noro reikia
(L. Surginienė). Jei kultūros namai pri
klausytų kolūkiams, atsirastų ir pinigų
(mažeikiečių nuomonė). Neformaliam
bendravimui kultūros namuose sąlygas
sudarytų kavinė. Ją įrengti kultūros
namuose lengviau, negu kėgelbaną ar
biliardo salę (L.Surginienė). Tačiau
prof. V. Jakelaičio nuomone, kavinė kul
tūros namuose — sudėtingesnis klau
simas negu gali pasirodyti iš pirmo
žvilgsnio.
Pirmiausia — nebeturime
kultūrinio bendravimo kavinėje tradi
cijų. Antra — nėra sąlygų. Trečia —
tam pasiruošusių klubininkų, nes svar
biausia klubininko funkcija tokioje ka
vinėje — vadovauti neformaliam pašne
kesiui. Išvada — pirmiausia reikėtų
persitvarkyti „tikrosioms" kavinėms,

Pirmoji
kavines numatyti jau projektuojant kul
tūros namus, rengti tam darbui klubininkus.
Masinių renginių nepopuliarumas
iškėlė klausimą, ar ne per daug Respub
likai rengiama masinių renginių režisie
rių, ar pakankama jų kvalifikacija. Teko
konsultuotis su praktikais, o jų nuomo
ne,— 15 režisierių kas metai Lietuvai
vis tiek nedaug. Tačiau tam tikru laips
niu numatyta keisti mokymo kryptį.
Kad absolventai būtų arčiau praktinės
veiklos, pajėgtų greitai ir rezultatyviai
įsitraukti į darbą, be gamybinių prakti
kų, kurios atliekamos 3-ame ir 4-ame
kurse, čia įvestas diplominis renginys.
Siekiant padidinti dėstytojų atsakomy
bę už mokymo kokybę ir rezultatus,
nuspręsta, kad visas tris disciplinas
(renginio režisūrą, scenos kalbą, sceninį
meistriškumą) nuo pradžios iki pabai
gos dėstys tas pats dėstytojas.
Kalba apie studentų ryšį su prakti
kais užsimezgė neatsitiktinai. Ne pirmi
metai MMKC darbuotojai, kurie bene
glaudžiausiai bendrauja su Lietuvos
kultūrininkais, jaučia, jog jaunieji spe
cialistai į darbą ateina toli gražu nepasi
rengę dirbti (A. Paulavičiūtė). Dažnai
studentai, ypač muzikinių specialybių,
ignoruoja gamybines praktikas kultū
ros namuose (L. Kaušakytė). Šie reiški
niai perša išvadą — mokymo procesas
atsietas nuo darbo, ignoruojamos klubi
nio darbo disciplinos.
Meninių katedrų požiūris į klubi
nes disciplinas tikrai nekoks. Atseit jos
trukdą parengti gerus specialistus (L.
Surginienė). Tačiau pastaruoju metu gi
mė neblogų idėjų. Profesoriaus J. Guda
vičiaus iniciatyva pasvarstyta, ar never
tėtų studentų, turinčių tikslines vietas ir
grįšiančių į kaimą, rengti pagal specia
lią programą. Kaime vienos specializa
cijos per maža. Kita vertus, rengiant
„universalą", visada kyla grėsmė pa
rengti diletantą. Tačiau muzikinių spe
cialybių studentams studijas pratęsus
iki penkerių metų, 1988-1989 m. m.buvo
nutarta suburti kaimui rengiamų specia
listų grupę ir suteikti jiems, be meninio
profilio specializacijos, dar ir klubininko. Antrąją tokią grupę turėjo suda
ryti kitu principu — pagal organizuotu
mą, energingumą — atrinkti pirmakur
siai. Šioms dviguboms specialybėms bu
vo rengiami nauji planai,
kuriuose
numatyta išsaugoti meninės specialybės
kursą ir pateikti naują kitų disciplinų
mokymo planą. Studento reikės ištver
mingo, nes krūvis numatomas didelis
(L. Surginienė).
Tačiau universaliam specialistui
parengti reikia, kad stojantysis jau turė

tų muzikinį išsilavinimą, būtų estetiškai
isprusęs. Tik universalus išsilaikys kai
me. O universalumas turi būti aukš
tesnio lygio, negu tai, kas dabar vadina
ma universalumu (V. Jakelaitis).
Kaimo moksleivis, pripažinkim, re
tai turi muzikinį išsilavinimą. Prisimena
Moksliniame metodiniame kultūros
centre surengtas pokalbis, į kurį buvo
suvažiavę daug kultūros namų direkto
rių, kultūros skyrių vedėjų. Jame buvo
akcentuojami svarbiausi klausimai —
kadrai, materialinė bazė. . . Kuriuo as
pektu apie kadrus šnekėtum, vis prob
lemos. Pavyzdžiui, siuntimas mokytis su
ūkio stipendija. Pokalbyje buvo pabrėž
ta, jog į kaimą mieliau grįžta kaimietis,
tačiau dažniausiai jis neturi nei muzi
kos, nei choreografijos ar teatro meno
pagrindų. Taigi, anot J. Danielienės,
koks pasiunčiamas, toks ir gaunamas. . .
Mokinio iš rajono centro siųsti nelei
džiama. Kodėl? Specialistas būtų geres
nis, be to, dabar, šiaip ar t^aip, o kaimui
kultūrininkų vis tiek trūksta.
Savų svajonių turi ir miestas. Įdomi
Klaipėdos miesto kultūros skyriaus ve
dėjos N. Navogreckienės mintis, jog
reikėtų miestams menedžerių. . . Bet
kiek jų reikėtų mūsų Respublikai? Tu
rint omeny materialinę bazę,— nedaug.
Šio darbo imtis galima tik kaip išimties,
rengiant nedideles specialistų grupeles
(V. Jakelaitis). Šiuo metu trys studen
tės (vyrų niekaip nepavyko surasti) jau
specializuojasi Kauno profsąjungų kul
tūros rūmuose, Vilniaus mokytojų na
muose ir Klaipėdos žvejų kultūros rū
muose. Laikinai jos ten ir įdarbintos (L.
Surginienė).
Pokalbio dalyviai beveik nepalietė
visų svarbiausio klausimo — kodėl ne
užsibūna aukštąjį išsilavinimą turintys
klubininkai, kiti kultūrinio švietimo
specialistai valstybinėse įstaigose.-Ko
dėl dauguma jų netampa tais švytu
riais, kurių tikėtasi, kai įsikūrė Klai
pėdos fakultetai. Galbūt pernelyg svar
bi ši problema, ne tomis jėgomis iš
sprendžiama? Tai tiesa. Ji keliama res
publikiniuose žurnaluose ir laikraščiuo
se, su ja supažindinama visuomenė, va
dovaujančios įstaigos. Tačiau kol saulė
patekės. . . O studentai priimami ir bai
gia Fakultetus kasmet. Atrodo, būtina
juos kuo anksčiau supažindinti su tomis
sąlygomis, kuriomis dirba kultūrinin
kai, įdiegti nuostatą, kad jiems reikės
pasireikšti plačiau, ne tik pagal įsigytą
specialybę, pasiryžimą dįrbti net ir tada,
kai ne visada atlyginama pagal nuopel
nus. Tegul renkasi, — kuo anksčiau, tuo
geriau.
DALIA RASTENIENĖ

kregždė
Rokiškyje
Plūstelėjus folklorinio judėjimo
bangai, Respublikoje atsiradus daugiau
kaip pusei tūkstančio folklorinių ir et
nografinių kolektyvų, tiek folkloris
tams, tiek kultūros jstaigų darbuoto
jams ėmė kelti nerimą klausimas — kas
gali ir turi šiems ansambliams vado
vauti.
Ne vieneri ar dveji metai kalbama,
jog reikia steigti folkloro specialybę
bent jau Klaipėdos fakultetuose ar ku
rioje nors aukštesniojoje muzikos mo
kykloje. LTSR valstybinės konserva
torijos Muzikos istorijos katedra yra
parengusi per 20 kvalifikuotų muziko
logų folkloristų, bet jie dažniausiai dir
ba mokslini teorini ar pedagogini darbą
ir vadovavimą ansambliui laiko kone
antrarūšiu dalyku. Lašas jūroje ir Klai
pėdos fakultetų Liaudies muzikos kated
ros kas metai parengiami trys folkloro
specializacijos diplomantai. Visuomeni
nio pobūdžio Liaudies konservatorijos
paskaitos Kaune, liaudies universitetų
folkloro fakultetų renginiai Klaipėdoje
ir Vilniuje tik praplečia vadovais dir
bančių entuziastų akiratį.
Ir štai 1988 metais paskelbiama,
kad Rokiškio kultūros mokykla priima
mokinius į folklorinio ansamblio vado
vo specialybę. Kadangi tai pirmoji kreg
ždė, kalbamės su šios mokyklos direk
toriumi ALGIU BAGDONU ir Rokiškio
rajoninių kultūros namų vokalinių an
samblių vadovu (taip pat ne vieno folk
lorinio ansamblio vadovu ar įkvėpėju)
ALGIRDU SVIDINSKU.
Kada kilo idėja Rokiškio kultūros
mokykloje pradėti rengti folklorinių
ansamblių vadovus? Kaip ją pavyko įgy
vendinti?
A.S. : Visoje Lietuvoje, taip pat ir
Rokiškyje, jaučiamas didelis šio žanro
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elementarioji muzikos teorija, chorve
dybos pagrindai. Be to, mes pasiryžę
šios specialybės moksleiviams suteikti
ir svarius klubinio darbo pagrindus.
Reikia pažymėti, kad mokykla pasilieka
sau teisę prireikus po metų keisti iki 20
proc. programos.
Kiek metų bus mokomasi? Ar sususpėsite įgyvendinti tokius gražius už
mojus?
A.B. : Tiek bendrojo lavinimo kur
są, tiek specialybės disciplinas numato
ma išeiti per trejus metus. Moksleivių
laukia nemažas krūvis. Stipriai sumažin
ti ar visiškai atsisakyti kai kurių bend
rojo lavinimo disciplinų kol kas nėra
galimybių. (Gal tada vertėtų mokymosi
laiką pratęsti iki ketverių metų? — E.V.).
vadovų poreikis. Matydami, kad aukš
tosiose ir specialiosiose vidurinėse mo
kyklose teigiamų poslinkių dar nėra, susimąstėme, — gal kaip tik mes, rokiškė
nai, periferija, galime būti konkrečios
veiklos pradininkai. Tuo labiau, kad
Rokiškyje netrūksta folklorinio darbo
entuziastų.
A.B. : Praeitą žiemą imtasi konk
rečių žygių idėjai įgyvendinti. Iš dalies
mums pasisekė. Mat Rokiškio kultūros
mokykla iki šiol rengdavo kino ir fotog
rafijos specialistus, kurių. . . neturėda
vo kur įdarbinti. Išsiųsdavome į tuos ra
jonus, iš kurių atvykę. Jei absolventai
rasdavo bendrą kalbą su kultūros sky
riais, tai užimdavo laisvą kaimo kultū
ros namų direktoriaus ar kitokį etatą.
Dirbti kultūros namuose meno vadovais
ar vadovauti kokio nors žanro veik
lai jie praktiškai neparengti, dažniau
siai rajonų kultūros skyriai jų tiesiog
kratydavosi. Buvusios Aukštojo ir spe
cialiojo vidurinio mokslo ministerijos
inspektorius, tikrinęs mūsų darbą, pa
brėžė, jog būtina arba iš pagrindų pa
gerinti materialinę-techninę kino ir fo 
tografijos specialybės bazę, arba rengti
kitus specialistus. Mes už antrąjį vari
antą, tuo labiau, kad matome aiškią nau
josios specialybės perspektyvą. Net ti
kimės, kad ji padės pakelti Rokiškio ?
kultūros mokyklos prestižą. Aukštojo ir
specialiojo vidurinio mokslo (dabar
Liaudies švietimo) ministerija mus pa
laiko ir pritaria. Nepatenkinti tik kino ir
fotografijos specialybės disciplinų dės
tytojai.
Kokia numatyta specialybės prog
rama?
A.B. : Sudarydami programą, rė
mėmės Klaipėdos fakultetų Liaudies
muzikos katedros folkloro specializa
cijos planais. Specialybės kursą turėtų
sudaryti 14 disciplinų. Daugiausia va
landų numatyta skirti etnografijos pag
rindams (kaip teorinei bazei), ansambliniam muzikavimui, liaudiškam dai
navimui, liaudies choreografijai, folklo
ro studijai — praktiniam įgytų žinių
pritaikymui. Svarbios ir kitos discipli
nos: tradiciniai liaudies instrumentai,
liaudies muzikos instrumentavimo pag
rindai, darbo su folkloriniu kolektyvu
metodika, liaudies muzikinė kūryba,
folkloristika, fortepijonas, solfedžio ir
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Pagal kokius kriterijus atrenkate
moksleivius?
A.B. : Moksleiviai į šią specialybę
priimami atsižvelgiant į lietuvių kalbos
žinias, taip pat laikant specialybės eg
zaminą, kuriame tikrinami muzikiniai
duomenys. Bet to, pokalbiu stengiamės
nustatyti, ar moksleivis sugeba savaran
kiškai mąstyti, ar žino savo apylinkės,
regiono papročius. Ypač svarbus veiks
nys — gimtosios tarmės mokėjimas (nes
tarmių mokymuisi laiko nežadame skir
ti).
Kiek žmonių mokysis šios specia
lybės?
A.B. : Pirmaisiais metais, kaip ir pa
naikintos specialybės,— 15 žmonių, bai
gusių 9 klases. Jei bus poreikis, priimsi
me dar 5 žmones, baigusius 12 klasių.
Kaip ir į kiekvieną humanitarinę spe
cialybę, ypač kviečiami vaikinai. (Iš
dalies dėl to ir priimame baigusius
9 klases, kad daugiau vaikinų galėtų
įstoti). Mokytis kviečiame ne tik Ro
kiškio, bet ir kitų rajonų moksleivius.
Rokiškis toli nuo centrų, Konserva
torijos, Lietuvių kalbos ir literatūros
instituto tautosakos rankraštyno fondų.
Gerai tai ar blogai? Kaip sprendžiama
kadrų, dėstysiančių šios specialybės
disciplinas, problema?
A. S.: Tai, kad rokiškėnams nebus
lengvai pasiekiami turtingi liaudies mu
zikos fondai, kad Rokiškis tolokai nuo
teorinės minties įkvėpėjų, aišku, yra
blogai. Kita vertus, Rokiškyje daug;
praktikų, kurie štai jau penkeri šešeri
metai bando vadovauti ansambliams,
gvildena konkrečias teorines ir metodi
nes problemas, formuojasi savitą požiū
rį. Be to, Rokiškio folkloro pasaulis tu
ri visų Respublikoje esančių krypčių
bruožų, aktyviai stebi, kas dedasi kitur.
A.B.: O dėstytojai (jie baigę moks
lus Klaipėdoje ar Vilniuje) patys va
žiuoja į Vilnių, Klaipėdą, Panevėžį, ta
riasi su mokslininkais, teoretikais ir
praktikais, kaip kvalifikuotai dėstyti
numatytas disciplinas. Metodinę para
mą žada M. Baltrėnienė (VVPI), R. Sliužinskas (VK KF), E. Vyčinas, D. Račiū
naitė (VK), N. Vėlius, P. Krikščiūnas

(Lietuvių kalbos ir literatūros instituto
Tautosakos skyrius), taip pat ir kiti,
suprantantys reikalo svarbą. Gal kas iš
jų pareikš norą ir dirbti pas mus? O iš
pradžių, kaip matote, tenka remtis savo
jėgomis ir entuziazmu.
Kur dirbs folkloro specialistai, ar
jie turės galimybių kelti savo kvalifika
ciją?
A.B.: Manyčiau, geriausi mokslei
viai, jei tik norės, turės galimybę mo
kytis aukštojoje mokykloje. Dirbti skir
sime į kaimo kultūros namus, tam tiks
lui jie ir bus rengiami. Svarbų vaidmenį
turėtų suvaidinti folklorinio ir klubinio
darbo vienovės principas: moksleiviai
privalės gerai išmanyti ir savo spe
cialybę, ir klubinio darbo pagrindus.
Įgiję folklorinio ansamblio vadovo ir
metodininko kvalifikaciją, absolventai
galės dirbti beveik bet kuriuose kultū
ros namuose, tą darbą, kurio reikalaus
konkreti situacija. Tikriausiai folklo
rinių ansamblių vadovais dėl psicholo
ginių savybių galės būti ne visi, o folk
lorą išmanančiu metodininku — kiek
vienas. Turėdami galvoje, jog, studi
juojant šią specialybę, į dienos šviesą
iškeliamos senosios liaudies vertybės,
dvasingumas, žadinama nacionalinė sa
vimonė, o kartu ir sveikas gyvenimo
būdas, daug iš jos tikimės. Manome, kad
ji prisidės prie nedeklaratyvaus, natūra
laus ateistinio, internacionalinio, doro
vinio auklėjimo. Dėstytojai turi tokį
tikslą: išmokyti jaunuolius mąstyti, sa
varankiškai ir kūrybingai dirbti toje
apylinkėje, kurioje jie gyvens.
Sprendžiant pagal tai, kaip entu
ziastingai žiūrite į naująją specialybę,
jūs — optimistai. Pagrįskite plačiau sa
vo požiūrį.
A.S. : Naivu būtų manyti, kad mūsų
kultūra yra vientisa. Vieni orientuojasi
į amerikietiškąją kultūrą, bando kartoti
jos štampus, kiti neturi savo vertinimų,
plaukia pasroviui paskui jos didenybę
Madą. Treti žvilgčioja į Europą. Klasi
kinis kultūros, ypač muzikinės, supra
timas remiasi vokiškąja muzikos har
monija, itališkuoju vokalu, prancūziš
kąja choreografija ir t. t. Mes vejamės
Europą. Tačiau iš patirties matyti, kad
besivydamas niekad nebūsi pirmas, o
jei per klaidą atsidursi priekyje, nuste
bęs apsidairysi — kur visi bėgo? Pažiū
rėkime į europocentrizmą iš kitos pusės.
Kyla klausimas — kas atstovauja
nacionalinei muzikinei kultūrai? Tai,
kas paremta europietiškaisiais modeliais
ir supratimu? Tada norisi paklausti,—
o kas sukėlė folkloro sąjūdį Lietuvoje?
Absoliutus nacionalinės kultūros (ket
virtoji orientacija!) ignoravimas, suro
gato pateikimas kaip liaudies kultūros.
Kultūros mokyklose moksleiviai
ruošiami kaimui, tačiau Europos klasi
kinės kultūros pagrindu. O kaime itin
gyva nacionalinė kultūra. Kultūros mo
kyklų absolventų bėda yra ta, kad,
paruošti svetimai kultūrai, savojoje ne
besugeba dirbti. Dėl to toks menkas
kultūros mokyklų prestižas, tiek mažai

kultūros darbuotojų, turinčių specialųjį
vidurinį ar aukštąjį išsilavinimą, lieka
dirbti kaime, įsitvirtina jame. Kitas da
lykas. Kultūros mokyklos absolventas
yra kūrybinis darbuotojas, tačiau jo
rengimui lig šiol naudojama standartinė
pedagoginė sistema — vienintelės besą
lygiškos tiesos principas. Dėl to išauga
ne kūrybinis darbuotojas, o administra
cinių direktyvų vykdytojas, kuris nepa
ragintas nesiima kultūrinės veiklos, ar
ba svajotojas, kuris, susidūręs su pir
maisiais sunkumais, nuleidžia rankas.
Žmogus, saviveiklininkas dažniau
siai būdavo užmirštas. O juk pagrindi
nis vadovo darbas turėtų būti darbas
saviveiklininkams. Kiek ugdoma ir iš
auga dvasinė kolektyvo kultūra, tiek
aukštas jo meninis lygis ir įtikinamu
mas. Nedvasingas vadovas gali pasiekti
techniškai gero atlikimo, bet ne įtaigu
mo. Iki šiol jaučiame, kad daugelio
kolektyvų vidinė kultūra toli gražu ne
atitinka fasadinės, o fasadinė kultūra
neturi išliekamosios reikšmės. Tai trum
palaikis estetinis žiūrovo pasitenkini
mas, kurio pasiekiama nualinant sa
viveiklininką, įteigiant jam mintį, jog
vidinė kultūra nelabai reikšminga, svar
bu viešai pasirodyti — esam kultūringi.
Pernelyg iškelta ir vadovo reikšmė.
Administracinė kurio nors laipsnio va
dovo direktyva būdavo įsakas visoms
žemesniosioms instancijoms.
Imdamiesi rengti folklorinių an
samblių vadovus, norime, kad jie būtų
nacionalinės muzikinės kultūros speci
alistai. Ir klausimas, ar reikalingas kul
tūros darbuotojas — folkloristas, formuluotinas kaip klausimas, ar reikalin
ga nacionalinė muzikinė kultūra. Jei
taip, tai jau dabar aišku, kad nepakaks
Lietuvai specialistų vien tik su viduri
niu išsilavinimu.
Rokiškio kultūros mokykloje šią
specialybę ruošiamasi dėstyti kelių kon
cepcijų principu — ugdant pagarbą ko
legos požiūriui, mokant savarankiškai
mąstyti ir apginti savąją nuomonę. Tuo
labiau, kad galima kalbėti apie atskiras
etnografinio-folklorinio žanro kryptis.
Vyksta savita „krypčių kova". Kone
kiekvienas kūrybiškesnis vadovas ban
do įtvirtinti savo koncepciją. Tai na
tūralu ir gerai, jei nebandoma besą
lygiškai paneigti kito specialisto kon
cepcijos.
Būdami pirmieji, neišvengsite kri
tikos.
A. S., A. B.: Suprantama, būsime,
jau ir dabar esame kritikuojami. Bet
neklysta tik tas, kuris nedirba. Mes
pasiryžę atsižvelgti į etiškai, kultūrin
gai pateiktą pozityvią kritiką, bet ne į
specialybės neigimą ir kategoriškus nu
rodinėjimus.
Kalbėjosi
EUGENIJA VENSKAUSKAITĖ
LTSR mokslinio metodinio kultūros
centro Choreografinio folkloro sekto
riaus jaun. mokslinė bendradarbė
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Ansamblių vakaras
Praeitų metų birželio mėnesį kūry
binės grupės drauge su Ansamblių va
karo vyriausiaisiais vadovais apsvarstė,
kaip geriau ir greičiau parengti muzikos
kūrinių partitūras. Nuspręsta partitūras
tikslinti ir tobulinti kartu su ansamblių
orkestrais.
Numatyta, kad, kurdami užsakytus
kūrinius, kompozitoriai konsultuotųsi
su dainų ir šokių ansambliais bei jų
vadovais.
Šiais metais planuojama surengti kai
kurių Ansamblių vakaro dalių (folk
loro ansamblių, vaikų dainų ir šokių
ansamblių ir vaikų folklorinių ansamb
lių, instrumentinių kolektyvų) „patikri
nimus"— eksperimentines šventes ke
liuose Respublikos miestuose ir rajo
nuose.

Dainų diena
Balandžio mėn. LTSR valstybinės
konservatorijos patalpose surengtame
seminare Dainų dienos repertuarą Res
publikos chorų vadovams pademons
travo LTSR valstybinis mišrus choras
„Vilnius", LTSR valstybinio TVR komi
teto vaikų choras, LTSR nusipelnęs mo
terų choras „Eglė", LTSR agropramoni
nio komiteto liaudies mišrus choras
„Dobilas", Kauno profsąjungų kultūros
rūmų liaudies mišrus choras „Gintaras"
ir Vilniaus miesto gamybinio susivieni
jimo „Vilma" liaudies vyrų choras
„Vilma".
Seminaro dalyviai (dalyvavo apie
200 dirigentų) pareiškė savo nuomonę
dėl konkrečių kūrinių reikalingumo
Dainų dienos programai. Ypač daug
abejonių sukėlė E. Balsio „Taikos dai
na" (R. Skučaitės žodž.), tad nutarta
ją keisti.
Šis seminaras — puikus pavyzdys,
kaip ginčytinus klausimus galima iš
spręsti laikantis demokratiško visuoti
nio balsavimo principo. Balsuojant iš
trijų kūrinių buvo išrinkta A. Bražins
ko „Odė Lietuvai" (A. Drilingos žodž.),
pirmą kartą, rengiantis Dainų šventei,
balsuojant išrinkti Dainų dienos vyriau
sieji dirigentai: iš 15 mišrių chorų va
dovų išrinkti 5, iš 15 vyrų ir moterų
chorų vadovų — 5, iš 13 vaikų chorų
vadovų — 3.
Birželio mėn. LTSR MMKC įvyko
išplėstinis chorų žanrinės tarybos po
sėdis. Jame vyriausieji dirigentai ap
svarstė repertuaro klausimus (dar ne
nuspręsta dėl kūrinių vaikų chorams),
aptarė orkestruočių autorių kandidatū
ras, šefų konsultantų veiklos bei konsul
tavimo sistemą rengiantis Dainų šven

tei, kūrinių paskirstymo tarp vyriau
siųjų dirigentų principus, pionierių
chorų atrankos į Dainų šventę tvarką,
Dainų šventės konkurso laiką ir savano
riško kolektyvų dalyvavimo konkurse
(pačiam kolektyvui pasirenkant vieną iš
trijų (A, B, C) grupių pagal konkurso
reikalavimų sudėtingumą) principą, ren
gimosi Dainų šventei svarbiausius eta
pus, artimiausius renginius ir kt.
Antroje posėdžio dalyje, dalyvau
jant chorų vadovams iš visos Respub
likos, buvo aptarti reikšmingiausieji
praėjusio 1988 metų sezono chorų ren
giniai.

Liepos mėnesį peržiūrėti dailinin
kių D. Jurginienės ir M. Žilevičienės
sukurti kostiumų chorams eskizai. Siū
lomi projektai parengti remiantis is
toriniais, archeologiniais duomenimis.
Eskizų katalogas rengiamas spaudai. Re
komenduojama juo naudotis siuvant
drabužius Dainų šventei. Nesinaudojant
minėtu katalogu, drabužių eskizus būti
na suderinti su Tautinio kostiumo meno
taryba (LTSR MMKC, G. Puodžiukaitytė, tel. 613553).

Šokių diena
Pirmą kartą šventei rengiamasi ki
taip negu ankstesnėms: šokių dienos ba
letmeisteriai turėjo pateikti jiems pas
kirtos dalies aikštės šokių kompozici
jas. Įtemptai dirbta sausio— kovo mėn.
1988 m. balandžio 2 d. „Literatūroje
ir mene" paskelbus repertuarą, naujų
pasiūlymų negauta, tad baletmeisteriai
ir toliau dirbo pasirinkta kryptimi.
Balandžio mėn. geriausios kompo
zicijos buvo atrinktos konkurso tvarka.
Bandymai būgnininkes, kurios pa
sirodydavo drauge su pučiamųjų orkes
trais, pakeisti merginų šokių grupe ne
pasiteisino. Po ilgų svarstymų sugrįž
ta prie tradicinio būgnininkių ir pu
čiamųjų orkestro pasirodymo. Muzi
kos kūriniai atrinkti, choreografija ku
riama.
Gegužės ir birželio mėn. buvo per
žiūrimi kostiumų eskizai. Atsižvelgdami
į baletmeisterių pasiūlymus bei pagei
davimus, dailininkai dirba toliau. Tuo
pačiu metu buvo rengiami šokių ap
rašymai.
Rugpjūčio mėnesį Klaipėdoje su
rengtuose kursuose Respublikos cho
reografai ir šokių kolektyvams vado
vaujantys pedagogai buvo mokomi
šventės repertuaro.
Parengė
REGINA KIBILDIENE,
AURELIJA ANDREJAUSKAIT&
GENOVAITE JUKNEVIČIENĖ
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Dainuojantys berniukai—prabanga
Berniukų chorinis dainavimas turi gilias tradicijas. Išaugęs iš bažnytinio giedojimo, štai jau kelintas šimtmetis jis džiugina
muzikos gerbėjus savitu skambesiu ir atlikimo maniera. Berniukų chorų kūrimosi ir gyvavimo istorija sudėtinga, atspindinti bend
ruosius Lietuvos kultūros raidos bruožus.Apie pagrindinius berniukų chorinio dainavimo etapus ir dabartinę veiklą pasakoja LTSR
nusipelniusio berniukų ir jaunuolių choro „Ąžuoliukas" vadovas, LTSR nusipelnęs artistas VYTAUTAS MIŠKINIS.

Iš istorijos
Žinių apie berniukų chorinio dai
navimo daigus Lietuvoje randame jau
XVI amžiaus pradžios rašytinėse kroni
kose. Berniukų choras veikė Vilniuje,
šv. Jono (nuo 1513 m.) ir kitose bažny
čiose, Kaune, Trakuose, Žiežmariuose,
Žemaitijos miestuose. Berniukų bažny
tinis giedojimas perimtas iš Vakarų Eu
ropos, kuomet ten plito reformacija.
Mūsų krašte tokių chorų, net mokyklų
steigimą skatino jėzuitų šviečiamasis
judėjimas.
XIX amžiuje moksleivių chorinis
dainavimas dažniau buvo puoselėjamas
privačiose muzikos mokyklose. Tokios
mokyklos veikė Rietave, Plungėje, Ro
kiškyje, Vilniuje, kituose miestuose.
Įsimintina tai, kad pirmieji lietuvių mu
zikai profesionalai ( M. Petrauskas,
J.Gruodis, J. Tallat-Kelpša, J. Gudavi
čius, M. K. Čiurlionis ir kiti) profesinių
įgūdžių pagrindus įgijo
dainuodami
moksleivių choruose. Daug naudos Lie
tuvos kultūriniam gyvenimui davė Vei
verių mokytojų seminarija,
veikusi
1866— 1918 metais — jos auklėtiniai ak
tyviai padirbėjo moksleivių muzikinio
švietimo baruose.

XX a. chorų klestėjimo pradžia
sutampa su spaudos draudimo panaiki
nimu 1904 m. Jau tada dėta nemažai
pastangų suorganizuoti pirmąsias dainų
šventes. Lietuvių muzikos veikėjai d o
mėjosi kaimyninių tautų dainų švenčių
sąjūdžiu. Visuotinių dainų švenčių Lie
tuvoje surengti nepavyko, tačiau ma
žesnio masto švenčių suorganizavo „Til
žės lietuvininkų giedotojų draugija",
„Birutės" draugija, vėliau ir kitos Lietu
vos meno draugijos, atskiri kolektyvai.
Plačiai į šią veiklą buvo įtraukiamas
dainuojantis jaunimas, moksleivija. Šio
amžiaus pradžioje gana garsus buvo
Kauno „Aušros" berniukų gimnazijos
choras, kuriame dirbo J. Štarka, V. Ba
cevičius, vėliau A. Šerėnas, J. Švedas,
chormeisteriu — K. Kaveckas, Panevė
žio 1-osios berniukų gimnazijos choras,
kuriam vadovavo V. Paulauskas. Ber
niukų dainavimui daug dėmesio skyrė
M. Karka (pradėjo dirbti 1919 m.), kurio
vadovaujamas, Panevėžio berniukų cho
ras 1938 m. Lietuvos chorų varžybose
pelnė antrąją vietą. Ukmergės gimna
zijos berniukų chorui n u o 1935 metų
vadovavo J. Motįekaitis. Įdomu tai,
kad Pagėgių lietuvių gimnazijoje nuo
1930 m. A. Ilčiukas aštuonerius metus
vadovavo mišriam chorui, kuriame alto

partijas dainuodavo berniukai. Įvai
riuose Klaipėdos krašto miestuose ber
niukus choriniam dainavimui būrė
E. Balčiūnas, 1930— 1940 m. dirbęs Erž
vilke, Rietave, Plungėje, Kėdainiuose,
Tauragėje. Pažymėtina tai, kad daug
dainuojančių berniukų ir jaunuolių su
traukdavo Klaipėdos krašto dainų šven
tės (1927, 1928, 1933 ir 1938 m.), taip
pat Lietuvos mokyklinių chorų varžy
bos, surengtos 1936 ir 1938 metais.
Reikšmingu įvykiu 1922 m. tapo
Klaipėdos pirmosios lietuvių gimnazi
jos atidarymas — atsirado sąlygos akty
viau įtraukti berniukus ir į chorinį dai
navimą. Šio kilnaus darbo nuo 1929 me
tų ėmėsi A. Grudzinskas. Yra žinių,
kad 1936 m. būta ir jungtinio Klaipė
dos Vytauto Didžiojo bei Pagėgių gim
nazijos berniukų choro, kuris padai
nuodavo per didžiąsias šventes. Šis sim
bolinis aktas, susijęs su Klaipėdos mies
tu, lyg ir tradicijų užuomazga, šių dienų
berniukų chorų sąskrydžių pradžia.
Pokario metais daug chorų dalyva
vo 1946-ųjų, 1950-ųjų, 1955-ųjų, 1960-ųjų
metų respublikinėse dainų šventėse.
Tai — chorvedžių A. Karaškos, J. Min
cevičiaus, J. Strazdo, V. Šilkaičio,
B. Normanto, A. Pagojaus veiklos išda
va. Pažymėtinas B. Sližio, Šiaulių J. Ja
nonio vidurinėje mokykloje subūrusio
gausų vaikinų chorą, entuziazmas. Tuo
laikotarpiu berniukų chorų prieglobs
čiu tapo klubinės įstaigos.
Vilniuje, Ryšių klube, 1950 m.
H. Perelšteino iniciatyvą įkurtas ber
niukų choras padėjo pagrindus „Ąžuo
liukui".
1959 m. Kauno profsąjungų kultū
ros rūmuose įsikūrė kolektyvas, kuriam
vėliau buvo suteiktas „Varpelio" var
das. Jam vadovavo P. Žemaitis, D. Jokūbonis, A. Kazlauskas, šiuo metu chorui
vadovauja K. Plančiūnas.
1961 m. A. Uzėla formuoja ber
niukų chorą Kapsuko rajono mokyto
jų klube. 1964 m. kolektyvą pradėjo
globoti miesto pionierių ir moksleivių
namai. Vėliau jam buvo suteiktas „Vy
turėlio" vardas. Deja, miesto vadovybė
neparodė reikiamo dėmesio šiam kolek
tyvui. Nauji jo vadovai B. Palaukienė,
vėliau A. Naktinskas stengėsi palaikyti
Ketvirtasis berniukų chorų sąskrydis.
Koncertas estradoje
A. Rakausko nuotrauka
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ar būtinybė
choro tradicijas, bet ne itin sėkmin
gai. . .
1963 m. Klaipėdoje R. Zdanavičiaus
iniciatyva suburtas berniukų choras vė
liau buvo pavadintas „Gintarėliu". Kurį
laiką kolektyvas nedirbo. 1969 m. iš
naujo suformuotam chorui vadovavo
N. Gricienė. Nuo 1970 m. choras perėjo
į muzikos mokyklą, jam vadovavo
A. Rožė. Nuo 1985 m. kolektyvui va
dovauja J. Kubilius.
1964 m. smuikininkas V. Malčius
subūrė berniukų chorą Panevėžio pio
nierių ir moksleivių namuose. Vėliau ko
lektyvą pradėjo globoti Parodomojo sta
tybos tresto kultūros klubas. Nuo 1979m.
berniukų chorui vadovavo S. Davydas,
nuo 1982 m.— S. Grabauskienė ir T. Kiznis. Deja, šiuo metu kolektyvas pakriko.
1965 m. J. Žitkevičius ėmėsi orga
nizuoti berniukų chorą Šiaulių pionierių
ir moksleivių namuose. Vėliau šį darbą
tęsė Z. Rinkevičius, J. Kievišas, J. Vait
kienė, S. Vaičiulionis. Choro veiklai
susilpnėjus, kolektyvas iširo. Po dešim
ties metų pertraukos, 1982 m., iniciaty
vos burti naują chorą ėmėsi G. Misiukevičius. Kolektyvas sėkmingai dirba iki
šiol.
Kai kurie klubinių įstaigų berniukų
chorai gyvavo neilgai. Kauno radijo
gamyklos V. Šilkaičio vadovaujamas
choras — 1960— 1962 m., Kauno mo
kytojų namuose dirbęs kolektyvas, ku
riam vadovavo A. Petrauskas,— 1961—
1965 metais. Nedideli chorai veikė ir.
Palangoje, Plungėje, Kėdainiuose, Bir
žuose, bet dirbama juose buvo labai
epizodiškai.

Šiandiena
Pastaruoju metu dėmesys dainuo
jančiam berniukui turėtų būti itin dide
lis. Ruošiantis 1985 m. respublikinei
dainų šventei ir ypač 1987 m. respubli
kinei moksleivių dainų šventei, steng
tasi kuo daugiau išlaikyti vaikų choruo
se berniukų, mokyklų mišriuose choruo
se — jaunuolių, buvo įvesti net tam tikri
limitai. Bet ar to pakanka?
Tiesa, susibūrė du nauji kolekty
vai. 1983 m. Klaipėdoje buvo įkurta
dabartinė E. Balsio vidurinė meno in
ternatinė mokykla, kurioje dainuoti
mokomi berniukai. Jau keletą metų Vil
niuje, Vidaus reikalų ministerijos kul
tūros ir sporto rūmuose, sėkmingai dir
ba L. Abario vadovaujama berniukų
choro studija — savita vyrų choro
„Sakalas" pamainos rengėja.
Jau pirmieji, ką tik susibūrę, ber
niukų chorai jautė bendravimo poreikį.

Nuo 1960 m. visi berniukų chorai da
lyvauja dainų šventėse, o nuo 1964 m.—
visose moksleivių dainų šventėse bei jų
konkursuose. 1963 m. pirmajame res
publikiniame vyrų chorų sąskrydyje
dalyvavę trys berniukų chorai (apie 200
dalyvių) atliko atskirą repertuaro dalį.
1978 m. respublikiniame moterų ir vyrų
chorų sąskrydyje Šiauliuose dalyvavo
jau 5 berniukų chorai (apie 400 atli
kėjų).
Berniukai Lietuvos dainai atstovau
ja ir svetur. 1976, 1981 ir 1986 metais
jie dalyvavo Tartu organizuotose di
delėse berniukų chorų šventėse, kurios
suburia apie 5000 dainininkų.
Skatinant berniukų chorų veiklą, jų
tarpusavio bendravimą, buvo sumanyta
rengti Pabaltijo berniukų chorų sąskry
džius. Po vieną sąskrydį įvyko visose
sostinėse: 1964 m. Rygoje, 1966 m. Ta
line, 1968 m. Vilniuje. O vėliau, deja,
pritrūko iniciatyvos, o gal ir rimto
šeimininko, nes vairą į rankas buvo
paėmę tik chorvedžiai entuziastai. Mūsų
Respublikoje labiausiai berniukų chorus
globoja Klaipėda, 1966 metais surengusi
pirmąjį respublikinį berniukų chorų są
skrydį, kuriame dalyvavo daugiau kaip
300 dainininkų,— Klaipėdos kultūros
rūmų pavyzdinis berniukų choras „Gin
tarėlis", Kapsuko pionierių ir mokslei
vių namų pavyzdinis choras „Vyturė
lis", Kauno profsąjungų kultūros rūmų
pavyzdinis berniukų choras „Varpelis",
Respublikinių mokytojų namų pavyzdi
nis berniukų ir jaunuolių choras „Ąžuo
liukas", atstovai iš Vievio, Šiaulių, Plun
gės, Kėdainių, Talino, Rygos ir Krasno
jarsko. Renginiui solidarumo suteikė
Valstybinės filharmonijos kamerinis or
kestras (vad. LTSR n. a. S. Sondeckis) ^ .
Įspūdingai tuomet skambėjo pirma
sis lietuviškas jungtinis berniukų cho
ras. Daug džiaugsmo vaikams suteikė
Neptūno krikštas, susitikimas su pasie
niečiais, sporto varžybos (!).
Praėjo daug laiko. Keitėsi kolekty
vų vadovai, atnaujino savo veiklą lai
kinai nutraukę darbą chorai (Šiauliuose,
Kapsuke, Panevėžyje).
1982 m. klaipėdiečiai surengė ant
rąjį Respublikos berniukų chorų sąskry
dį. Jame dalyvavo Kauno „Varpelis",
Kapsuko „Vyturėlis", Panevėžio vaikų
muzikos mokyklos berniukų choras,
Klaipėdos „Gintarėlis". Šventės svečiais
buvo Vilniaus B. Dvariono muzikos mo
kyklos styginių orkestras (vad. V. Ka
belis). Tačiau dėl „tradicinių" finansi
nių problemų į šią šventę ne visi ko
lektyvai galėjo atvykti, ir renginys ne
tapo dideliu meninio, kūrybinio proceso
etapu.
1986 metų Klaipėdos sąskrydis bu
vo kukli, tačiau spalvinga ir meniniu
požiūriu gera šventė. Jame dalyvavo
šeši chorai:„Ąžuoliukas", „Varpelis",
„Vyturėlis", Šiaulių pionierių ir moks
leivių namų berniukų choras, „Gintarė
lis", jaunasis uostamiesčio kolekty-

vas — E. Balsio vidurinės meno mokyk
los berniukų choras ir du svečių kolek
tyvai: Liepojos E. Melngailio muzikos
mokyklos (vad. A. Lėkštutis) ir Tartu
(vad. U. Uiga) berniukų chorai. Vaikams
talkino profesinis pučiamųjų orkestras
„Bangpūtys" (vad. P. Memenąs).Sąskry
dis vyko 3 dienas. Repertuaras buvo
sudarytas atsižvelgiant į specifinę ber
niukų chorinio dainavimo prigimtį. Kai
kurie kūriniai buvo pritaikyti mišriai
(berniukų ir jaunuolių) sudėčiai. Susi
būrimo tikslas — ne tik skatinti „gi
miniškus" kolektyvus gerai pasirodyti,
bet ir sudaryti sąlygas pabendrauti, pas
varstyti įvairius muzikinius klausimus,
organizacines, pedagogines problemas,
todėl buvo surengtas seminaras vado
vams.
Tam tikrą indėlį į berniukų chorų
bendravimą pastaraisiais metais yra
įnešęs ir Kaunas. 1983 m. čia suorgani
zuotos pirmosios „Kauno berniukų
šventės" struktūra šiek tiek skyrėsi nuo
sąskrydžių. Tai buvo koncertinio p o
būdžio renginys. Praeitų metų kovo mė
nesį Kaune įvykusi antroji šventė buvo
skirta Tarptautinei moters dienai. Joje
dalyvavo chorai iš Kauno, Vilniaus,
Klaipėdos, Tartu, Lvovo. Visose Kauno
koncertinėse salėse buvo surengti atski
rų kolektyvų pasirodymai, o jungtinis
koncertas vyko Sporto halėje. Lietuvai
čiai padainavo 15 dainų, kurios buvo
parašytos berniukų ir jaunuolių
cho
rams skirtų kūrinių konkursui. Be to,
gastrolių į Kauną atvyko,— visai jau
nekasdieniškas reiškinys!— visų chorų
parengiamosios grupės, o jungtiniame
chore dainavo dar ir berniukai iš miesto
mišrių chorų. Daugeliui nauja buvo ir
akompanimento fonogramos (autorius
G. Abarius).
Į šį renginį susirinkę chorų vado
vai, svečiai skundėsi, jog šiais laikais
kolegiškumas, nuoširdus profesinis
bendravimas yra deficitas. O tereikėjo
sąlygų, ir pasirodė, kad visus jungia
draugiški ryšiai, bendri interesai. Ne
užilgo L. Abaris Vidaus reikalų mi
nisterijos kultūros ir sporto rūmuose
sujungė Vilniaus berniukus bendram
koncertui, kuris buvo skirtas Motinos
dienai, o dar svarbesnis bendravimo
įrodymas — Ketvirtasis berniukų chorų
sąskrydis Klaipėdoje, įvykęs 1988 m.
gegužės 13— 15 dienomis. Ir dalyvių
skaičiumi, ir geografija jis pralenkė an
kstesniuosius.

Paskutinysis susibūrimas
— Klaipėdoje
Nors šis renginys buvo organizuo
tas skubotai, be to, kai kas buvo ne
spėjęs atsikvėpti po Kauno šventės, visi
juo džiaugėsi. Sąskrydžio tikslai buvo
kiti negu Kauno šventės: pasiklausyti
vieniems kitų, pasimokyti, susipažinti

ifc Visi garbės vardai ir kolektyvų pavadi
nimai — pagal anų metų skelbimus.
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su kitų respublikų dainavimo tradici
jomis. Sąskrydyje viešėjo 8 kolektyvai:
Talino „Cantilena" (vad. L. Gusevas),
Gorkio berniukų chorinė kapela (vad.
L. Sivuchinas), Vitebsko „Vitbiči" (vad.
J. Griazkovas), Bresto „Čabarok" (vad.
A. Igumnova), Permės berniukų choro
mokyklos kolektyvas (vad. S. Lavro
vas), Čeliabinsko berniukų ir jaunuolių
choro studija „Molodost" (vad. V. Ma
kedonas), Kijevo N. Lisenkos vidurinės
specialiosios muzikos internatinės mo
kyklos berniukų choras (vad. E. Vino
gradova). Respublikai atstovavo „Ąžuo
liukas", „Varpelis", „Gintarėlis", E. Bal
sio vidurinės meno mokyklos berniu
kų choras ir VRM kultūros ir sporto
rūmų berniukų choras.
Turiningai ir didelei sąskrydžio
programai vos užteko trijų dienų. Pir
mąją dieną Klaipėdos fakultetų bei
miesto koncertinėje salėje dainavo sve
čiai, antrąją pasirodė „Varpelis"
ir
„Ąžuoliukas", o vakare įvyko gala kon
certas Žvejų kultūros ir sporto
rū
muose.
Pagrindinis šventės renginys— jung
tinio choro koncertas vyko miesto es
tradoje. Berniukams akompanavo „Bangpūtys", dalis programos buvo dainuo
jama pagal fonogramą.
Koncerte dalyvavo Klaipėdos vai
kų šokių kolektyvas „Žiogelis" ir „Jun
gos". Jų šokis lauko estradoje buvo
maloni staigmena ir dainininkams. O
kaip buvo smagu stebėti jaunuosius dai
nininkus, kai po koncerto, atsipalaida
vę nuo rimties ir rūpesčių, visi chorai,
susikibę rankomis, vienas paskui kitą
„traukinuku" nuvinguriavo per aikštę,
atlikėjų amfiteatrą, žiūrovų eiles. . .
Organizatoriai pasirūpino ir ber
niukų laisvalaikiu. Vieni aplankė Jūrų
muziejų, apžiūrėjo laikrodžių ekspozi
ciją, kiti paplaukiojo keltu, „pasidyvi
no" pirmąkart regima jūra. . . Specialiai
berniukams buvo organizuotas varpų
koncertas. Na, o po „darbų" visi patrau
kė į pajūrį,— pabraidyti po žėrintį smė
lį, palakstyti po egzotiškas (daugeliui!)
kopas, šiaip pasvaidyti akmenukų į van
denį. Ten įvyko ir susitikimas su pasie
niečiais, kurie pademonstravo įvairius
kovos su pažeidėjais būdus, pratimus su
tarnybiniais šunimis ir pavaišino karei
viška koše.
Kas gi nauja šioje šventėje?
Pirma — fonogramos
dainuojant
lauke. Nors dėl jų buvo nuogąstauta,—
kėlė abejonių įrašų bei atlikėjų garso
santykis, bet, mikrofonais pastiprinus
dainininkų skambesį, fonogramos pasi
teisino: dainavimas įgijo naujų, net ne
tikėtų spalvų. Be to, šiuo bandymu
buvo sužavėti ir atlikėjai. Dažnas choras
skambėjo intensyviau, stabiliau.
Antra — keturi privalomi kūriniai
(lietuvių, rusų ir anglų kalbomis).
Visus džiugino dalykiška, draugiš
ka, geranoriška atmosfera, kurią nuolat
„šildė" Klaipėdos kultūros skyriaus ve
dėja N. Navogreckienė ir jos „nema
tomi" padėjėjai. Daug dėmesio sąskry
džiui parodė ir partijos Klaipėdos
miesto komitetas. Šventė buvo glausta,
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įtempta, tačiau protingai suplanuota ir
pakankamai gerai įgyvendinta.
Paminėtinas sąskrydžio kulminaci
ja tapęs gala koncertas. Pirmiausia, jis
labai patiko žiūrovams, antra — kolek
tyvai galėjo paklausyti vieni kitų. Ne
mažiau svarbus vadinamojo neoficia
laus konkurso aspektas — visiems vie
nodos akustinės Žvejų kultūros ir spor
to rūmų savybės greit parodė stipres
nius. Geresnio seminaro tiek dalyviams,
tiek žiūrovams nė nesugalvosi! Tuo
Klaipėdos šventė nepanaši į kitas.
Kas vis dėlto temdė saulėtų dienų
įspūdį? Ir vėl reklamos stoka. Nemoka
me džiaugtis svarbiais, kultūros raidoje
pėdsaką paliekančiais renginiais. Nesu
vokiame dvasinės atminties svarbos.
Per koncertus salės buvo sausakimšos,
o šventei estradoje ir pritrūko žiūrovų.
Eitynės miesto gatvėmis taip pat nesut
raukė gyventojų. Sunku net pasakyti,
ar Klaipėda persotinta didelių renginių
(išvakarėse vyko Spaudos šventė), ar
„Tarybinės Klaipėdos" laikraščio re
dakcija tiesiog „užmiršo" pareklamuoti
respublikinį (vos ne tarprespublikinį)
renginį, ar kalta saulėta diena, dėl ku
rios klaipėdiečiai patraukė išsiilgtųjų
kopų link? Afišų, kviečiančių į sąskry
džio renginius, taip pat buvo mažoka,
jas matėme tik miesto centre. Sako,
mažai skelbimų stulpų! Ar tai proble
ma? Arba,— ar taip sunku susitarti su
įstaigomis ir jose pakabinti skelbimus?
Šis faktas didžia dalimi numušė ir vaikų,
ir chorvedžių nuotaiką.
Gaila, kad planuotas chorvedžių se
minaras su atvira pamoka taip ir ne
įvyko. Kažkas su kažkuo iki galo taip ir
nesusitarė. Buvo planuotas ir platesnis
pavienių svečių, specialistų dalyvavi
mas sąskrydyje. Mokslo metų pabaiga
„atėmė" šią galimybę. Dar viena svarbi
detalė: per jungtinio choro repeticijas
paaiškėjo, jog R. Paulo daina „Pieme
nuko skundas" masiniam dainavimui
netinka. Teko šią dainą iš repertuaro
išbraukti. Be to, choruose jaunuolių
per mažai, kad būtų galima gerai padai
nuoti V. Telksnio dainą „Ant Vilniaus
kalvų". Tai pamoka mums patiems, or
ganizatoriams, ateičiai. O skaudžiau
sia tai, jog du Respublikos berniukų
chorai šią šventę ignoravo. Sąskrydyje
nedalyvavo Šiaulių berniukų choras ir
Kapsuko „Vyturėlis".
Dėl ateities, tai matyti, jog berniu
kų chorai tarpusavy bendrauti yra lin
kę. Tik ar nevertėtų pasikviesti svečių ir
iš svetur? Lankydamasis garsiuose Eu
ropos berniukų chorų festivaliuose Poz
nanėje, įsitikinau, jog apie mus mažai ką
ir žino. O norėtų pažinti. Neslėpsime,
jog to norime ir mes, juo labiau, kad jau
pakankamai sustipirėjome ir pasiryžę
išplaukti į platesnius vandenis.
Rengdamiesi kitoms šventėms ir
taisydami jau „pažįstamus" trūkumus,
turėtume pagalvoti apie būsimų susiti
kimų laiką,— juk bręsta dideli respubli
kiniai renginiai. O dėl vietos, tai Klaipė
da — visų geriausias berniukų prieg
lobstis. Taip jau susiklostė istoriškai,
norėtųsi, kad taip ir būtų.

Kq ir kaip
Pernai, gražiausią pavasario mėne
s į gegužę, į Panevėžį buvo susirinkę
jaunieji Respublikos šokėjai. Ištaigin
guose, erdviuose „Ekrano" gamyklos
kultūros rūmuose dvi dienas svečiavosi
Vilniaus, Prienų, Plungės, Mažeikių, Pa
nevėžio kolektyvai, Minsko vaikų cho
reografijos liaudies ansamblis „Rasinki".
Šventė prasidėjo koncertu spektak
liu „Pas pasaką", kurį parengė „Ekrano"
gamyklos1 kultūros rūmų vaikų šokių
kolektyvas (vadovė D. Mauliuvienė).
Pagrindiniai pasakos herojai — geroji
fėja ir mažasis burtininkas — pakvietė
žiūrovus į stebuklų šalį, kurioje šokama
gracingas menuetas, nuotaikingas val
sas, didingas polonezas. Gražūs buvo
panevėžiečių rateliai, šokiai „Farandola" ir „Varpų skambėjimas". Programai
tinkamai panaudotas istorinis šokis, ji
įdomiai surežisuota. Tik gal būtų buvę
ne pro šalį įtraukti porą šokių solistams,
jų vaidmeniui šiame spektaklyje paryš
kinti. Dėmesį patraukė skoningi, šokių
charakterį bei nuotaiką atspindintys at
likėjų kostiumai. Tai vienas iš įdo
miausių kolektyvų, dalyvavusių šventė
je- ^
Panevėžio prekybos valdybos klu
bo vaikų liaudies šokių kolektyvas „Li
nelis" (vadovė I. Rutkauskienė) parodė
liaudišką programą „Išausta iš lino".
Šokio kompozicija „Išausta iš lino", at
likta koncerto pradžioje, ir „Žydėkit,
linai" — pabaigoje (R. Tamučio choreogr.), lyg apvainikavo lietuviškus šo
kius „Linelį", „Tryptą", „Gaidį" ir kt.
Tiesa, jos buvo kiek ištęstos. Vaikai
gražiai pašoko „Linelį" (J. Lingio choreogr.), tik reikėtų juos išmokyti ryš
kesnių lino rovimo judesių. Vidinio tem
po, savito dūkimo trūko „Šapnagių pol
kai" (T. Kalibataitės choreogr.), galėjo
būti smagesnis „Aštuonnyčio" (J. Lin
gio choreogr.) finalas. Labai gerą įspūdį
paliko mažesniųjų šokėjų grupė, ypač
gerai pašokusi kitų tautų šokius „Sprigulytis-grabenlytis" (M. Lasmanės cho
reogr.) ir „Juostų polka" (J. Nurkos
choreogr.). „Linelio" programą, supran
tama, dar galima ir reikia tobulinti, ta
čiau ji suręsta neprastai. Ypač maloni
šio kolektyvo šokėjų išvaizda — vaiki
nai pasitempę, elegantiški, merginos
tvarkingai susišukavusios, gražiomis
kasomis. Nesudėtinga, bet išradinga
scenografija paryškino veiksmą. Į prog
ramos finalą išėjo didelis, gražus šokėjų
būrys. Jų pakili nuotaika pavergė žiū
rovus, kurių dauguma taip pat buvo
vaikai.
Pirmą kartą tokio pobūdžio ren
ginyje dalyvavo Prienų rajoninių kultū
ros namų vaikų choreografijos kolek
tyvas (vadovė R. Rutkauskaitė). Prieniš-

šoka musų vaikai

Šoka „Liepsnelė"
D. Eigelienės nuotraukos

kių meninis lygis buvo kiek žemesnis —
trūko brandumo, nuoseklumo. Pavyz
džiui, neapgalvotai parinkti, per daug
vaikams sudėtingi kitų tautų šokiai, mū
sų „Klumpakojis ", „Trapukas", neargu
mentuotas šokių jungimas „Kalvelio"
muzika, per ilgas finalas. Nors daug kas
programoje taisytina, džiaugiamės šiuo
turbūt pirmu kolektyvo pasirodymu
platesnei publikai. Tai padeda augti.
Pirmąjį šventės vakarą užbaigė Ma
žeikių vaikų muzikos mokyklos cho
reografijos skyriaus šokių kolektyvas
pasirodymu „Saulele, motule, užtekėk".
Kaip vėliau paaiškėjo, mažeikiečių
programa — liaudiškiausia, geriausios
režisūros ir muzikinės kultūros. Kolek
tyvas ryškiai išsiskyrė scenine bei jude
sio kultūra, elegancija, vaidybiniais ele
mentais, netikėtais atlikėjų persigrupavimais, šokio grakštumu, plastika. Gerai
parengta vokalinė grupė natūraliai įsi
pynė į koncerto programą. Apskritai
viskas, net apšvietimas mažeikiečių ap
galvota iki smulkmenų. Vaikus šokti
moko vadovai J. Tendienė, J. Legenzovienė, J. Grušienė, A. Kaniušonienė,
G. Grinkevičius. Linkime jiems kūrybi
nės sėkmės ir kuo greičiau suburti gerą
kapelą.
Antrąją šventės dieną pasirodė dar
vienas liaudies kolektyvas iš Žemaiti
jos — Plungės rajoninių kultūros namų
„Žirginėliai" (vadovė L. Buivydienė). Jų
repertuaras įdomus, parinktas pagal at
likėjų amžių: „Ožiukai" (A. Nazaro choreogr.), „Naujienos", „Žvirbliukas ir zy7
lutė" (N. Vasylienės choreogr.), „Ginta
riniai riešutai" (K. Jackevičiaus cho
reogr.), „Rytagonė" (L. Kisielienės cho

reogr.) ir kt. Visi šokiai buvo atlikti
gera nuotaika, charakteriai išryškinti.
Tvarkingi šokėjų kostiumai. Tik vokali
nė grupė visas dainas atliko monotoniš
kai, nėr aiškiai. Reikėtų plungiečiams
pagalvoti apie žemaičių tarme atlieka
mas dainas, jos suteiktų „Žirginėliams"
savitumo.
Šventėje dalyvavo du klasikinės
krypties choreografijos kolektyvai iš
Vilniaus. Statybos tresto kultūros ir
sporto rūmų klasikinio šokio liaudies
kolektyvas „Polėkis" (vadovai J. Smo
ryginas ir E. Juodišienė), pradėjęs savo
programą klasikinio šokio kompozici
ja „Rožinis valsas", įvedė žiūrovus į
naują šokio pasaulį, pilną gracijos, po
lėkio, švelnumo. Ypač šiltai žiūrovai
sutiko variacijas iš baletų „Zizel" ir
„Paryžiaus liepsna", naujai atsivėrė ba
letmeisterio J. Smorygino pastatymai
„Trys nuotaikos" ir „Atpildas". Progra
mą atliko vyresniojo amžiaus mergai
tės, o norėjosi pamatyti ir jaunesniųjų
grupes, susidaryti viso kolektyvo vaiz
dą.
Žaismingai, nuotaikingai pasirodė
Respublikinių profsąjungų kultūros rū
mų mergaičių klasikinio šokio liaudies
kolektyvas „Liepsnelė" (vadovė L. M o
tiejūnaitė). Lyg skaisčios saulės nut
viekstoje pievoje, scenoje gražios gel
tonos spalvos kostiumėliais pasipuošu
sios šoko, žaidė, linksminosi mažos
mergaitės. Jų nuotaika, žvalumu greit
užsikrėtė ir žiūrovai. Programą komen
tavo kolektyvo vadovė, pristatydama
kiekvieną numerį. O jie buvo įvairus.
Skambėjo P. Čaikovskio, J. S. Bacho,

A. Glazunovo, V. A. Mocarto, Z. Ramo,
lietuvių kompozitorių J. Pakalnio, J. Ju
zeliūno muzika, šoko įvairių grupių
mergaitės. Vaikams itin patiko balet
meisterio A. Kondratavičiaus „Pavasa
ris" (F. Lėjaus muzika), pagrįstas šiuo
laikinės choreografijos išraiškos prie
monėmis. Šokis įtikinamai
perteikė
jaunystę, grožį, švelnumą. Kostiumai,
jų spalvos paryškino šokio mintį. A p
skritai visi šokėjų kostiumai gražūs,
skoningi. Senokai kolektyvo repertua
re gyvuoja choreografinė kompozicija
„Skriskit, balandžiai", bet ji kaskart
skamba naujai, pakiliai. Ne veltui pro
grama pavadinta „Vaikystei — giedrą
dangų!"
Šventei baigiantis, kolektyvams iš
kilmingai buvo įteikti prizai ir garbės
raštai. Nuskriaustų nebuvo, nes visų
darbai vienaip ar kitaip įvertinti. Kon
certai parodė, kuo gyvena Respublikos
vaikų choreografijos kolektyvai, jų dar
bo kryptis, braižą. Tačiau šventėje ne
dalyvavo stipriausi — Klaipėdos „Jun
ga", „Žiogelis", „Inkarėlis", Kauno
„Kalvelis", Šiaulių „Želmenėliai". Be
abejo, jų trūko.
Ateityje būtų labai naudinga po
kolektyvų pasirodymo surengti vado
vams kūrybinę popietę, kad jie ramiai,
neskubėdami pasišnekėtų, pasidalytų įs
pūdžiais, aptartų rūpimus dalykus. Pasi
rodymus stebintys choreografai, muzi
kantai, dailininkai irgi turėtų ką pasakyti
kolektyvų vadovams. Naudos būtų.
TULIJA JAGUTYTĖ
LTSR valstybinės konservatorijos
Klaipėdos fakultetų Choreografijos
katedros e. doc. p.
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Kretingos penktasis
Sukaktuvės, atrodytų, nedidelės,
bet nuo 1979 m. , pirmojo vaikų liau
dies teatrų festivalio praėjo jau beveik
dešimt metų. Gimė jis Kretingos rajo
niniuose kultūros namuose. Čia, trečia
jame aukšte, virš labai svarbaus stoge
lio, nes prireikus jis virsta scena, ir
yra visų spektaklių ir festivalių gimta
sis būstas. Čia kas vakarą ligi vėlumos
pokši kalamos dekoracijos, netyla šur
mulys, nesibaigia darbai, čia karaliauja
vaikų liaudies teatras „Atžalynas". Iš
vėžių neišmušamas tik orus atžalyniečių
vadovas Algimantas Verbutas, tėviškai
riktuojantis visą tą dūzgėjimą, nors ir jo
galva pilna to paties pramaniūgiško
bruzdesio. Kiekvieną festivalį jis šį bei
tą prasimano. O ką gi šįkart?
Daili ir informatyvi programėlė
skelbė, kad, be spektaklių ( jų buvo
net šeši!), eitynių, parodų ir vakaronių,
mūsų laukia dvi išvykos — viena pasi
tikti saulės prie Minijos, kita — palydė
ti prie jūros, dar esam kviečiami į
aitvarų šventę ir moksleivišką mugę.
Tik spėk suktis, kad ko nors per tas 3
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dienas nepražiopsotum.
Dauguma čia atvažiavo ne pirmą
kartą, tik Panevėžio „Drevinukas" ir
Talino 13-osios vidurinės mokyklos vai
dintojai — naujokėliai. Tiesa, ir tarp su
augusių buvo „naujokų" — LTSR liau
dies artistas, režisierius Marijonas
Giedrys, W U lietuvių literatūros ka
tedros vyr. dėstytojas, vaikų literatūros
ir dramaturgijos specialistas Kęstutis
Urba, ilgametė Respublikinių profsą
jungų saviveiklinės kūrybos namų teat
ro skyriaus vedėja, entuziastinga mėgė
jiško Lietuvos teatro kuratorė ir žinovė
Stasė Lukšienė. Magėjo juos pakalbinti,
nes pirmasis įspūdis visų tikriausias.
Pirmiausia kreipiausi į Stasę Luk
šienę:
„Visi kolektyvai labai skirtingi,
tiek repertuaru, tiek ir vaidinimo ma
niera. Ryškus Kauno profsąjungų kultū
ros rūmų moksleivių liaudies teatro
režisierės Stasės Ivanauskaitės braižas:
daug natūralaus, prasmingo judesio, lo
giška, profesionali spektaklio sandara.
Lietuvos aklųjų draugijos Panevėžio

tarprajoninių kultūros namų liaudies
teatro „Drevinukas" vaidinimas, prie
šingai,— spontaniškas, vaikiškai nuo
širdus, gyvybingas. Apie kiekvieną ko
lektyvą būtų galima daug gražaus pasa
kyti, bet ne spektaklio rodymas čia
svarbiausia, juk liaudies teatrams tai
— kasdienybė. Svarbiausia — bendra
vimas. A. Verbutas labai gerai suvokia
vaiko psichologiją ir siekia, kad fes
tivalis taptų kultūros ugdymo mokykla.
Kur daugiau rasi tokį atvejį, kad drau
ge būtumei ir aktorius, ir žiūrovas, ir
kritikas bei vertintojas? Tokius rengi
nius galėtų organizuoti ne tik Kretin
gos, Kauno, Joniškio, bet ir kiti vaikų
teatrai. Tik tokios šventės turėtų būti
skirtingos, savitos. Tada kolektyvai papamąstytų ne tik apie spektaklį, bet ir
apie savo vietą šventėje. Gal reikėtų
ir paradinio rūbo, ir vėliavos, nešamos
su didžiausia pagarba, kitų — vidinių —
auklėjimo būdų. Iš kretingiškių daug ko
galima pasimokyti: organizuotumo, estetiškumo. Kaip apipavidalinti festiva
lio renginiai! Kokie prizai, dovanos —

ne šiaip paskubomis nupirkti suvenyrų
parduotuvėje, o specialiai šiai šventei
ir konkrečiam kolektyvui su meile pa
daryti molio darbeliai.
Sunkiausia turbūt išmokti šilumos
ir neįkyraus svetingumo. Šiame festi
valyje pluša ne tik „Atžalyno" režisie
rius ir jaunieji aktoriai,— visi kultūros
namai, kuriems vadovauja rūpestingoji
direktorė Koste Macienė. Gaila, kad
miesto ir komjaunimo vadovai į viską
reagavo taip atsainiai. Nejauku buvo
žiūrėti, kaip komjaunimo sekretorius —
jaunas vyras — per atidarymą užsikirs
damas skaitė kelis sveikinimo žodžius.
Netoleruotinas ir TV, spaudos atsto
vų požiūris į šį renginį,— ne kažin ką
vaikams organizuojame, norisi gerano
riško supratimo, bendradarbiavimo, o
čia tik viršininkiškas atstovavimas, pa
įvairinantis komandiruotę prie jūros.
Kokia gali būti kalba apie vaikų teatro
propagavimą, jeigu net tokio masto
šventės kaip Kretingos festivalis jiems
neįdomios? Galima tokiam reiškiniui
nepritarti, tačiau norint turėti savo nuo
monę, reikia jį matyti, girdėti, pažinti.
Spektaklis — viena, o trijų dienų šven
tė, jos parodos, eitynės, vakaronės, po
kalbiai — jau kas kita."
Marijono Giedrio nuomonė buvo
tokia:
„Esu apstulbintas, kad Lietuvoje
yra tokių festivalių. Tarptautinio lygio,
net geresnis. Ypač tuo, kad visi visus
mato ir gali palyginti, pasverti, suvokti

savo vietą ir vertę. Tai svarbiausias
principas, reikia palikti tokią struktūrą,
ji — gera. Net prestižiniuose festiva
liuose pasitaiko liapsusų, o čia taip
sklandu — visas festivalis kaip vienas
didelis spektaklis, ir tai didžiausia jo
vertybė. Neįsivaizduoju tokio dalyko,
pavyzdžiui, Vilniuje, Kaune ar kitame
dideliame mieste, turbūt tai įmanoma
tik mažame miestelyje: taip ir jauti, kad
visa Kretinga gyvena festivaliu.
Spektakliai? Visi įdomūs, bet la
biausiai patiko Panevėžio. Nenoriu kitų
supeikti, bet suprantu, kaip jie padaryti,
o, va, kaip „Robotas ir peteliškė" — ne
suvokiu. Keista fantazija, kaip primityvistų darbuose, tikėjimas tuo, ką da
ro, nuoširdumas. Iš kur visa tai? Gal
dėl to, kad vaikai maži? Šaunūs ir
V. Karalienės (Respublikiniai profsą
jungų kultūros rūmai) aktoriai, jos teat
rinė mokykla vaikų negadina, „neštam
puoja", prisiminkim, koks žavus jų
prisistatymas, kiek sąmojaus, jumoro,
improvizacijos. Labai profesionaliai
dirba kauniečiai, neatskirsi nuo tikro
teatro. Grandiozinis Joniškio „Bendra
amžių" spektaklis (N. Gerneto ir
G. Jagdfeldo „Saulės zuikutis", režisie
rius Arvydas Butkus) — kiek daug iš
monės, ir kaip audringai į ją reaguoja
žiūrovai. Vykusiai sutvarkyta V. Bubnio
„Kaltė" (vaidino šeimininkai): gerai su
trumpintas tekstas, pakeistas finalas.
Pjesei trūksta gyvybės, bet problema,
matyt, opi augančiam žmogui — pilie
čiui, ir aišku, kad ją pasirinko tie, kas

jau išaugo iš pasakų rūbo. Profesionalus
ir vizualiai gražus Klaipėdos „Bildučių"
P. Travers vaidinimas „Merė Popins",
režisuotas Ritos Šalkauskaitės. Žodžiu,
visi kažkuo įdomūs ir geri. Bet svar
biausia net ne tai. Svarbiausia — bendra
nuotaika ir atmosfera, be jokios pom
pastikos, oficialumo, įtampos, kaip ge
roj šeimoj, kur visi vienas kitą myli ir
yra mylimi, kur jauku ir norisi būti.
Ačiū Kretingai už saulėtekius ir saulė
lydžius.
Apie festivalio sukeltą įspūdį pa
klausiau ir Kęstučio Urbos:
„Nustebino aukštas meninis lygis.
Viskas profesionalu — ir režisūra, ir
scenografija, ir muzika. Kauno spektak
lis („Danko") tiesiog sušoktas, turi kaž
ko iš šiuolaikinio roko dvasios. Įdo
miausia — inscenizuota proza (M. Gor
kis,
V. Žilinskaitė, J.
Biliūnas),
dramaturgija — neįdomu. Neįdomi ji ir
režisieriams, verčiau patys inscenizuo
ja. Jeigu rašyčiau apie šį renginį, pa
vadinčiau jį taip: „Trijų dienų spektak
lis". Laisvė ir nuoširdumas, jokio for
malumo ir jokios prievartos. Vaikams
didžiulė mokykla: mokosi kalbėti, judė
ti, bendrauti, jie atsipalaiduoja, nebijo
reikšti savo minčių. Toks ir turi būti
šiuolaikinis žmogus: laisvas, judrus,
plastiškas".
O taip savo įspūdį išliejo festiva
lio dalyvė Lietuvos aklųjų draugijos Pa
nevėžio tarprajoninių kultūros namų
vaikų liaudies teatro „Drevinukas" reži
sierė Rima Driskienė:

Štai mes v is i.. .

Smagios eitynės
Kretingos
gatvėmis su
trumpais vaidinimais ant
stogų stogelių,
balkonuose ir hamakuose.. .

KraStotyros muziejaus
kiemelyje skamba Nidos
valkų folklorinio
ansamblio dainos
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„Begalė įspūdžių ir vaikams, ir va
dovams. Renginys labai apgalvotas.
Verbuto vaikai — tikri šeimininkai: vi
sur smagu, visur jautiesi būry draugų —
kokios eitynės, kaip linksma žygiuo
ti Kretingos gatvėmis! Negalėjau atsis
tebėti, iš kur Lietuvoje tiek teatrinio
jaunimo? O kiek berniukų! Mes vis
dejuojam: kur berniukai, kur berniukai.
O jie štai — scenoje, ir dar geresni už
mergaites.
Ir dar kas pribloškė: tiek erdvės,
tiek gamtos, ir vaikai, jos pasiilgę, džiū
gaujantys prie jūros, prie Minijos. Bet
labiausiai apstulbino savieji: nenusako
mos permainos, tiesiog praregėjimas.
Kiek namuose mokiau laikytis tylos už
kulisiuose — niekas nepadėjo, o vos pa
matė Kauno kolektyvą, iškart supra
to, kad ne iš užkulisių į sceną eina, o iš
gyvenimo į gyvenimą. Dvasios įgijo,
pasijuto reikšmingesni: vieną kores
pondentas prakalbino, kitą — nufotog
rafavo. Bet svarbiausia — draugai įver
tino: „Vadove, kretingiškiai pasakė, kad
mes plastiškiausi, o jūs vis mus peikiat
ir peikiat." Arba: „O joniškiečiai sakė,
kad mes protingiausi, nes tuščioje sce
noje vaidinam, o jie, vargšai, ištisai
dekoracijas tampo." Vaikai — tiesiog
stebuklas! — ėmė galvoti, ką ir kaip
kalba. Būtini tokie susitikimai, tiesiog
būtini."
Taip kalbėjo žmonės, šiaip ar taip
gerai išmanantys teatrą ir nuo šiol tapę
Kretingos festivalio draugais. Štai ką
duoda geras renginys: ir vaidintojas, ir
režisierius, ir vertintojas čia patyrė
džiaugsmą. Gerai, kad Kretinga turi
Algimantą Verbutą, o šis idėjų, kurias
sugeba įgyvendinti. Kad tokių žmonių
būtų daugiau, turime būti atidūs, neuž
gesinti noro tų, kurie tik ateina, — dirb
ti su mūsų vaikais.
AUDRONĖ SABALIAUSKIENĖ
LTSR mokslinio metodinio kultūros
centro Darbo su vaikais ir paaugliais
metodikos skyriaus
vyr. mokslinė bendradarbė
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DALYKINIŲ SUSITIKIMŲ LABORATORIJA „PERSPEKTYVA"

Kultūros namai šiandien ir rytoj
DALYKINIUS SUSITIKIMUS LTSR MOKSLINIS METODINIS KULTŪROS CENTRAS PLANUOJA RENGTI REGULIARIAI.
JŲ TIKSLAS — APTARTI SKAUDŽIAS, LABIAUSIAI PRIBRENDUSIAS PROBLEMAS, IŠRYŠKINTI SVARSTOMAIS KLAUSI
MAIS SUSIFORMAVUSIĄ AR BESIFORMUOJANČIĄ NUOMONĘ, PATIKRINTI BEI ĮTVIRTINTI MOKSLINES IDĖJAS IR
PAŽANGIUS PRAKTIKŲ PASIŪLYMUS. SlUOS SUSITIKIMUS TRAKTUOSIME KAIP KULTŪRININKŲ, VADOVAUJANČIŲ
DARBUOTOJŲ, SPECIALISTŲ NUOMONES PAREIŠKIMĄ. TIKIMĖS, KAD KOMPETENTINGOS AUDITORIJOS PRIEITOS
IŠVADOS, BENDROJI NUOMONE TURĖS ĮTAKOS MŪSŲ DARBO GERINIMUI.
PIRMASIS SUSITIKIMAS, KURIAME BUVO TARTASI DEL KULTŪROS NAMŲ VEIKLOS DABARTINĖMIS SĄLYGOMIS
IR ATEITYJE, ĮVYKO 1988 M. KOVO MĖN. MENO DARBUOTOJŲ RŪMUOSE. JAME DALYVAVO 70 SPECIALISTŲ.

J. MIKUTAVIČIUS, LTSR mokslinio metodinio kultūros centro
direktorius: Kodėl pirmąja dalykinių susitikimų „Perspektyva"
tema pasirinkome kultūros namų veiklą? Poreikis pertvarkyti
kultūros namų darbą didelis, o vieningos pozicijos neturime.
Be to, šiam klausimui ir dėmesio iki šiol buvo skiriama
mažai.
Kultūros namų veiklą galėtume analizuoti keliais aspek
tais. Pirma, pagal materialinę bazę (turiu omeny tris kategori
jas, į kurias kultūros namai yra suskirstyti). Atrodytų, supran
tama, kad skirtingą materialinę bazę turinčių kultūros namų
veikla negali būti vienoda. Antra, pagal darbo turinį (nors mes
šiuo požiūriu niekada kultūros namų dar neskirstėm). Daugiau
sia kol kas Respublikoje beveidžių kultūros namų — be kryp
ties, be perspektyvos. Yra universalių tiek darbo turinio,
tiek galimybių prasme — viską daro pakankamai gerai. Yra
turinčių aiškią kryptį, juos galėtume pavadinti net studijomis,
mokyklomis (pvz. , Plungės raj. kultūros namus). Yra užsi
imančių profesinio meno ir jam atstovaujančių kolektyvų
propaganda. Kai kur vadinamuosius kultūros namus sudaro
vienintelė nušiurusi salė — nieko daugiau, apie kokią darbo
įvairovę galima tada kalbėti? Trečias aspektas — kultūros
namų paskirtis. Dėl jos pastaruoju metu daug ginčijamasi.
Vieni linkę kultūros namus laikyti ideologinio darbo centrais,
kiti — pramogų, treti — estetinio lavinimo ir 1.1. Tokie „kom
binatai" kaip Vilniaus, Kauno ir kitų miestų profsąjungų kultū
ros rūmai gali atlikti visas funkcijas, na, o kiti kultūros namai,
tokie, kokių mes šiandien turime daugiausia?
Kita vertus, teoriniam nagrinėjimui pasirinkus kelis aspek
tus, negalima pamiršti, kad praktikoje šie dalykai yra glaudžiai
susiję: materialinė bazė, kadrai sąlygoja darbo turinį, kryptis,
galimybes. Todėl svarbu, kokį požiūrį į kultūros namų veiklą
mes pasirinksime. Ar ir toliau iš visų reikalausime „po ly
giai", į nieką neatsižvelgdami?
Siūlyčiau paliesti kultūros namų ryšius su mokykla ir
kino teatrais. Juk šios įstaigos atsikratė bet kokios platesnio
pobūdžio kultūrinės veiklos, užsisklendė. O kultūros namai,
nesugebėdami pasirinkti konkrečios darbo krypties, sferos,
ir toliau blaškosi, neaprėpia, negali išpurenti pernelyg didelių
jiems primestų kultūros dirvonų.
D. MALAKAUSKIENĖ, Plungės rajono kultūros skyriaus ve
dėja: Kultūros namų veikla tikrai per plati. Laisvalaikiu turėtų
rūpintis ne tik kultūros įstaigos. Dirbant persitvarkymo dvasia,
reikėtų pakoreguoti, kas už ką atsakingas. Ideologinio darbo
autoritetas — partinis darbuotojas, teisinio auklėjimo — teisi

ninkas, medicinos propagavimo — medikas ir t. t. Kultūros
namų darbuotojai gali tik padėti jiems, sudaryti galimybes pa
skaitoms skaityti, surengti klubinį renginį ir pan. Ir kultūros
namams darbo liktų, tuo neabejoju.
Į kultūros namų funkcijas galima pažvelgti dar vienu as
pektu. Turiu omeny sąryšį su poreikiais. Viena, visų gyventojų
į savo veiklą vis tiek neįtrauksime, antra, ar reikia to siekti?
Jeigu asmenybę ugdysime iš vaikystės, vėliau dauguma suge
bės pasirinkti sau tinkamą laisvalaikio formą. O jų, be meno
saviveiklos ar kitų užsiėmimų kultūros namuose, yra daug.
Manau, kad ateityje mums reikės ne „įvairovės", o gilumo.
Noriu atkreipti dėmesį ir į tokį prieštaravimą: stengia
mės daug aprėpti, o kai kurias pozicijas prarandame. Turiu
galvoje draugijas. Jos turi daugiau finansinių galimybių plėsti
ir turtinti savo veiklą, negu rajono kultūros skyrius.
Ko gero ir pramogų centro funkcijas perims kiti, ir šias
pozicijas mes prarasime.
L. MATULIS, buvusio Valstybinio profesinio mokymo komi
teto Respublikinių kultūros namų direktorius: Profesinio tech
ninio mokymo sistemoje mokosi apie 60 tūkst. moksleivių.
Iš jų 10 tūkst.— saviveiklininkai. Viena mokykla per metus
meno saviveiklai išleidžia vidutiniškai 6 tūkst. rublių. Tai yra
kur kas didesnė pinigų suma, negu tos, kurias skirią^ bendrojo
lavinimo mokyklos ar kultūros namai. Dauguma mūsų absol
ventų skiriami dirbti kaime, taigi į kaimą ateina nemažai po
tencialaus kultūros namų aktyvo. Tačiau niekas iš Respublikos
kultūros darbuotojų su mūsų mokymo įstaigomis ryšių ne
palaiko, nepasidomi, koks žmogus ateis pas juos dirbti. Ir
dažnas jaunasis specialistas, buvęs saviveiklininkas, užmiršta
kelią į kultūros namus.
G. KVIESKIENĖ, LTSR mokslinio metodinio kultūros centro
direktoriaus pavaduotoja: Norėčiau sutelkti kolegų dėmesį
į skaudžiausias klubinio darbo problemas. Skatiname tirti
gyventojų poreikius, o sąlygų tyrimams atlikti neturime. Kol
kas Respublikoje tik Mažeikių ir Plungės rajonai, iš KSK lėšų
paskyrę tam tikras sumas, atliko tyrimus. Iš Mažeikių tyrimo
duomenų matyti, jog netenkiname elementarių
(pramogų,
bendravimo) poreikių. Antra vertus, 800 klubinių įstaigų neati
tinka kultūros namų statuso, tai kaipgi jų darbuotojai gali tuos
poreikius patenkinti. Tokioms įstaigoms, manyčiau, būtina
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susiaurinti savo veiklą, tada jos geriau dirbs pasirinktoje sri
tyje. Turėkime galvoje, kad visą penkmetį neturėsime geres
nių patalpų.
Antra, dirbti tiirime pagal tai, kokius specialistus turime.
Ar tikrai mums reikia universalų? Gal geriau, pasiuntus į kul
tūros namus jauną režisierių, pareikalauti iš jo ugdyti teatro
meną, o ne standartinio kiekio įvairių ratelių? Manyčiau, kad
viena iš svarbesnių priežasčių, dėl kurios jaunieji bėga iš
kultūros namų, yra ta, kad jie negali čia savęs įtvirtinti kaip
specialistai.
Trečia, į neišsprendžiamą problemą pavirto socialistinis
lenktyniavimas. Kaip objektyviai surikiuoti rajonus, jei kiek
viename skirtinga materialinė bazė, nevienodi kadrai?
V. JAKELAITIS, LTSR valstybinės konservatorijos profeso
rius: Pirmapradis ir vienintelis kultūros namų veiklos kriteri
jus — konkrečių žmonių konkretūs poreikiai. Būtina juos ži
noti. Tyrimai rajonų mastu labai vertingi. Kuo jų daugiau, tuo
geriau. Bet ir iš Mažeikių bei Plungės tyrimų duomenų kai ku
rias išvadas daryti galėtų visa Respublika. O kiti tyrimai —
paprasti, kiekvienos mažesnės vietovės kultūros darbuotojas
privalo žinoti savo gyventojų kultūrinius poreikius ir savo
darbo efektyvumą. Taigi schema labai paprasta: poreikis —
tyrimas — darbas.
Bet poreikius reikia formuoti, ugdyti ir. . . nenorėčiau
sakyti „auklėti", nes šį žodį mes labai nuvalkiojom. Auklėjam
ir auklėjam, kol pats auklėjamasis pradeda kalbėti apie auklė
jimą. Tai absurdas, ir patys esame dėl to kalti. Reikia auklėti,
o ne šnekėti apie tai.
Kai iškyla uždavinys „formuoti, ugdyti, auklėti", iškyla
ir metodiniai, praktiniai dalykai. Pirmiausia — funkcijos. Funk
cijų niekas neneigia. Bet poreikius ugdyti reikia protingai.
Tačiau prisideda ir antstato reikalavimai — patarimai ir reko
mendacijos, kaip tuos poreikius ugdyti, ataskaitos ir lenkty
niavimas. Šį antstatą reikia prasklaidyti, jis pavirto gelžbetonine
plokšte, sunku kvėpuoti po juo,
Pasikeitė gyvenimas, daugelyje sričių pernelyg toli nu
keliavome, tad kodėl nesiryžtame atsisakyti socialistinio lenk
tyniavimo? Kuriam iš čia esančių jis reikalingas? Nereikalin
gas toks lenktyniavimas, kuris mūsų dėmesį ir energiją nu
kreipia ne ten, kur reikia. Žmonėms, kurie susirenka į kultūros
namus, lenktyniavimas taip pat nereikalingas. Seniau — galbūt,
aš irgi kažkada prie jo prisidėjau, bet nejaugi per tiek metų
protingesnių žmonių neatsirado? Tai ir pasitarkim. Jeigu gali
me nuspręsti, nuspręskime ir siūlykime.
Antra. Poreikiai poreikiais, o galimybės? Manyčiau, kul
tūros namų modelis seniai sukurtas: kultūros namai turi būti
statomi taip, kad, augant poreikiams, būtų galima statyti
priestatus. Kito kelio nėra.
Atsirado naujas faktorius — konkurencija (TV, radijas
ir kt.). Tačiau jei mes tenkinsime konkrečius poreikius, kon
kurencija nebaisi. Privalome suvokti realias kaimo ir rajoninių
kultūros namų funkcijas, realius kiekvienos vietovės gyven
tojų poreikius.
Realiai tarkim ės, kaip apginti kultūros namus nuo gausy
bės įsakinėtojų, kaip panaikinti finansinius apribojimus, kurie
sąžiningam, doram kultūros namų darbuotojui tik trukdo
dirbti.
Esu giliai įsitikinęs, kad visoms kultūros procesą val
dančioms organizacijoms reikia atsisakyti administracinio va
dovavimo ir imtis probleminio.
P. BLAŽEVIČIUS, Rokiškio rajono kultūros skyriaus vedė
jas: Sukurti ateities kultūros namų modelį galėtume, nors tai
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ir kvepia fantastika. Mes dažnai pasvajojame apie šį modelį,
tačiau mūsų svajonėms netrukdo jokios instrukcijos, nuro
dymai ir apribojimai. „Suderintą" modelį kurti žymiai sunkiau.
Todėl šio susirinkimo dalyviai, tarp jų — ir aš, negali atsiriboti
nuo dabartinių kliūčių, kurios trukdo bent kiek priartėti prie
idealo. Norėdami atlikti poreikių tyrimus, keliaujame kančių
kelius iš vienos instancijos į kitą; norėdami susivokti rajono
problemose, ieškome statistinės informacijos ir nerandame
(kol dirbau rajono komjaunimo komitete, gaudavau informa
cinės medžiagos, skirtos tarnybiniam naudojimui; kaip kul
tūros skyriaus vedėjui, man tokia informacija „nepriklauso");
vadovaujančios organizacijos mus daugiau kontroliuoja, negu
mums padeda; pagaliau — minėtasis socialistinis lenktynia
vimas.
Norėčiau, kad suvoktumėte viena: pagal vietą socialisti
niame lenktyniavime mus vertina rajonų vadovai. Vertinimo
pasekmės — nepakantumo atmosfera, moralinis pasmerkimas.
Štai ir šiemet. Mums buvo pasakyta, kad bus skiriamos tik
kelios prizinės vietos, o kiti rajonai pagal vietas nebus skirstomi.
Pasirodo, buvome suskirstyti, sudėlioti pagal balus ir pagal balus
pasverti savuose rajonuose. Atsidūrėme 9-oje vietoje (iš 11-os
rajonų), neaišku, kokiu principu suformuotoje grupėje (ne
pagal žemės ūkį, kaip įprasta, o pagal kažkokį Kultūros ministe
rijos modeliuką).
Kaip jums atrodo, kokia situacija dabar rajone? Mus apkal
tino nekompetentingumu, mus žada bausti neskirdami materia
linių gėrybių ir kt. Sunku tokiomis sąlygomis dirbti geriau.
Du pagrindiniai dalykai — materialinė bazė ir kadrai —
persitvarkymo metais, manyčiau, nė kiek nepasikeitė.
V. STULGIENE, Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Kultūros sky
riaus vyr. referentė: Kai kurie jūsų priekaištai gal ir teisingi.
Tačiau kol kas ne visus klausimus galime išpręsti. O štai bazė,
kadrai — mūsų ir jūsų rankose. Juk kultūros namų remontu
turi pasirūpinti rajono, miesto vadovai.
Kultūros namų veikla, jų modelis nuo mūsų visų priklauso.
Ar būtina jums vykdyti visus Centro Komiteto, Ministrų Tary
bos nutarimus? Kai kuriuos — taip, bet juk daug jų — reko
mendacinio pobūdžio. Pasirinkite, būkite kūrybiški. Kartais net
griežtus nurodymus reikėtų vertinti kritiškai.
Esu įsitikinusi, jog vietos sąlygomis materialinę bazę ga
lima pagerinti. Pavyzdys — Šakių rajonas.
Ir kadrais galima pasirūpinti. Siųskite į Klaipėdos fakulte
tus mokytis savo žmones, tai ir sugrįš į tėviškę. Savus rezervus
reikia panaudoti.
V. JAKELAITIS: Ar galima panaikinti socialistinį lenkty
niavimą?
V. STULGIENE: Manau, kad būtina.
K. ANTANAITIS, LTSR kultūros darbuotojų tobulinimosi
instituto direktorius: O atsisakę socialistinio lenktyniavimo,
ar žinosime, kokie turi būti kultūros namai?
J. MIKUTAVIČIUS: Mums reikia pasirinkti poziciją ir for
muoti bendrąją nuomonę. Nusistatykime, kad iš kultūros namų
reikalaujame pagal realų jų pajėgumą. Įvertinkime juos pagal
darbo kokybę ir skatinkime naudingąją jų veiklą, o ne formalią.
Kodėl laikome kultūros namus visagaliais? Siekime, kad ūkyje
kultūros „cechas" prilygtų gamybiniams. Ši mintis ne nauja —
gal iš tiesų vertėtų kultūros namus perduoti ūkiui kaip jų pada
linį? Tada lengviau būtų spręsti daugelį klausimų.

G. ŠVABIENĖ, Alytaus rajono Luksnėnų kaimo kultūros namų
direktorė: Manyčiau, dabartinėmis sąlygomis daugiausia mums
reikėtų dirbti su vaikais. Jaunasis specialistas turėtų imtis
veiklos pagal savo specialybę ir sugebėjimus, nes iš formalios
veiklos ir naudos maža. Dėl patalpų, tai kaimo kultūros na
mams reikia tokios salės, kurioje būtų galima organizuoti
įvairius renginius, daugiau reikėtų pagalbinių patalpų, repe
ticijų, darbo kambarių. Nepakenktų ir kaimiečiams videoaparatūra, žaidimų automatai, kavinukė ir kt. Kai ką mes jau
turime. Pvz., ūkis įrengė svetainę, sporto salę (kurioje, tarp
kitko, jaunimėlio mažoka).
Kaime dirbu 29 metus, taigi pastebėjau tokius dėsningu
mus: kaimiečiui kultūros namai — atsipalaidavimui, poilsiui,
dauguma saviveiklininkų baidosi sunkesnio darbo. Mėgėjų
klubai kaime nepasiteisina. Galbūt tik vaikus jie sutraukia.
Neseniai savo kaime atlikome kultūrinio gyvenimo tyri
mą. Paaiškėjo štai kas: kultūros namuose filmų žiūrėti žmonės
nenori dėl to, kad ten šalta ir nejauku; iš renginių labiausiai
jiems patinka vakaronės, ypač kai jose dalyvauja profesiniai
kolektyvai; populiari mūsų Derliaus šventė — į ją ateina visi.
Daugelis apklaustųjų meno saviveikloje dalyvauti nenori, nori
tik tie, kurie jau dąlyvauja.
Komercija užsiimti kaimo kultūros namuose labai sunku —
žmonės dirba tiesioginį savo darbą, turi namų ūkį.
Dabartiniai kaimo gyventojo kultūriniai poreikiai nedi
deli. Siūloma jiems daug, o kultūros namus lankančių mažėja
(pas mus nuolatinių lankytojų apie 100, o gyvenvietėje — 573
žmonės).
Atsisakykime kiekybės. Pasilikime vaikus ir tuos suau
gusius žmones, kuriems mūsų įstaigos reikia. Renginius orga
nizuokime tik tuos, į kuriuos gyventojai eina, o ne tuos,
kuriuos mums siūlo, tiesiog liepia.
Atsisakykime prastai dirbančių darbuotojų. Tegul dirbs
vienas žmogus, jei iš kito naudos nėra.
L. FRĖJIENĖ, Jurbarko rajono kultūros skyriaus vedėja: Or
ganizuojant kultūrinį darbą, reikia stengtis išlaikyti kiekvieno
kaimo savitumą. Mūsų rajone, pavyzdžiui, Eržvilkas labai ski
riasi nuo Klausučių. Eržvilke daug senbuvių, daug kultūros
vertintojų, Klausučiai — nauja gyvenvietė, juose daug neseniai
atvažiavusių žmonių. Manyčiau, ir šių vietovių kultūros namų
veikla turi skirtis. Kultūros darbuotojai turi suvokti, kad atsako
už savo gyventojus.
Rūpinantis atskirų vietovių kultūriniu gyvenimu, daugiau
paramos turėtume sulaukti iš partinių organizacijų. Partinės or
ganizacijos sekretorius turėtų būti tas asmuo, į kurį mes pir
miausia kreiptumės. Pavyzdžiui, mūsų rajone kultūros ir švie
timo įstaigos, profsąjungų klubai dirba vieningai. Šiuos reika
lūs tvarkyti mums padėjo partijos rajono komitetas. Apskritai
jaučiame didelę jų paramą.
Dėl KSK, tai esu giliai įsitikinusi, jog sugaišom laiką. N<
todėl, kad nedirbome. Vertėmės per galvą, kad tik įrodytum«
ir sau, ir gyventojams, kad KSK reikalingas. Kaip koordinacinis
centras, kaip būdas lėšoms kaupti KSK pasiteisino. Tačiau apy
linkių KSK nereikalingi. Pati tuo įsitikinau..
Kokios kultūros namų perspektyvos? Visi žinome, kokios
mums reikėtų materialinės bazės. Tačiau ar klausia kas nors
kultūros skyriaus nuomonės, kai stato naujus kultūros na
mus? Jurbarko rajonas turbūt vienas iš neturtingiausių Res
publikoje. Todėl, kai statomi kuriame nors ūkyje kultūros
namai, visi džiaugiasi, net dėkoja, kad stato! Tokia situacija
neleidžia man reikšti pretenzijų. Turiu sutikti, kad bus salė ir
šalia jos 3 kambarėliai. Ne nuo mūsų tai priklauso. Taigi arba
neleiskite statyti gyventojų poreikių neatitinkančių kultūros
namų, kol netapsim turtingesni, arba nekaltinkite dėl to kultū
ros skyriaus, nes jų nuomonės niekas ir nesiklauso.
Pora žodžių apie reidus ir patikrinimus. Manau, kad pareikšiu visų mūsų bendrąją nuomonę. Komjaunimo Centro
Komiteto reidai rajone — dažnas reiškinys. Juose paprastai
dalyvauja kultūros skyriaus vedėjas, taigi visos pretenzijos
ir pastabos pareiškiamos jam. Niekas net nepaklausia, ar
tikrinamame vakarėlyje, be kultūros darbuotojo, dalyvauja
komjaunimo aktyvas, ar apskritai komjaunuoliai kuo nors pri
sideda prie vietos kultūrinio gyvenimo. Jeigu tikrina komjau

nimas, tai gal reikia, kad tame renginyje būtų ir komjaunuolių?
Sutinku, kad kultūra domėtis turi visi, tačiau vertinti taip
pat reikia visus, ir objektyviai.
A bejoju daugumos respublikinių draugijų padalinių tiks
lingumu rajone. Kultūros skyriai sprendžia daugybę klausimų,
dažnai net ir ne pagal savo jėgas. Pvz., knygų bičiulių draugijos
funkcijas puikiausiai galėtų atlikti biblioteka. Mūsų etatinis
darbuotojas daugiau nuveikia, negu kraštotyros draugijos
skyrius. Žmonių, darbuotojų atsisakyti gal ir nereikia, tačiau
taip pat nereikia sodinti jų atskirai, skirti patalpas ir t. t.
Jie turėtų būti šalia, dirbti drauge su mumis. O muzikos drau
gijos iš viso nereikia. Dabar jie pasirenka sau darbą: tas jiems
tinka, tas — ne. O jeigu jie priklausytų mūsų sistemai, galėtume
darbą planuoti tikslingai.
D. MALAKAUSKIENĖ: Ką šių draugijų žmonės dirba? Renka
nario mokestį ir užsirašo sau tai, ką padaro etatiniai darbuo
tojai.
Kita opi problema — kultūriniai poreikiai ir jų ugdymas.
Taip, priimti nutarimai, įpareigojantys ūkių vadovus materia
liai rūpintis kultūros įstaigomis. Tačiau, drįstu paprieštarauti
drg. V. Jakelaičiui, gelžbetoninę plokštę ant kaimo kultūros už
deda ne Kultūros ministerija, ne socialistinis lenktyniavimas ir
kt., o kolūkių pirmininkai. Dauguma jų išmano tik žemės ūkio
reikalus. Patys neturėdami kultūrinių poreikių, jokio este
tinio išprusimo, jie vis dėlto kategoriškai diktuoja kultūros
darbuotojui.
I. DAILIDZlONYTĖ, LKP Centro Komiteto Propagandos ir agi
tacijos skyriaus instruktorė: Nejaugi neįmanoma taip bendra
darbiauti, kad draugijų veikla būtų naudinga bendrajai rajono
kultūrai?
D. MALAKAUSKIENĖ: Rajonų sąlygomis draugijų darbuoto
jai — tas pats mūsų aktyvas. Atlyginimai jų maži, dauguma
daug laiko ir energijos skiria antraeilėms pareigoms, pra
gyvenimui užsidirbti. Jie vos spėja sutvarkyti biurokratinius
reikalus, o realios, naudingos veiklos — maža. Ar ne geriau
rajone būtų suburti, pavyzdžiui, savanorišką, entuziastingą
muzikos mėgėjų susivienijimą? Tačiau ne, neturime teisės.
Bus steigiamos muzikos draugijos pirminės organizacijos,
bus renkamas nario mokestis. Gerai dar, jei etatinis darbuo
tojas (jei toks bus) nudirbs biurokratinį darbą, visa kita, ką
jis rašys ataskaitose, be abejo, bus padaryta kultūros darbuo
tojų, aktyvo. Tokia realybė.
V. ZUZEVlClŪTĖ, Birštono kultūros namų direktorė: Siekiant
sukurti gerą kultūros namų veiklos modelį, svarbiausia realu
mas. Reikia, kad mums neskirtų fantastinių komercinių planų,
kad neverstų dalyvauti visose draugijose ir t. t., kad rečiau
girdėtume „privaloma". Tada gal turėtume daugiau laiko pa
mąstyti, ką sugebam, ko reikia, ir ką darom.
N. NAVOGRECKIENĖ, Klaipėdos miesto kultūros skyriaus
vedėja: Draugijų mes nepanaikinsim. Realu tik viena: kas
vietose turi joms vadovauti, koordinuoti jų veiklą. Kultūros
skyriui jos lyg ir nepavaldžios. Gali klausyti, gali — ne, viską
nulemia „asmens žavesys". Partijos komitetas ne visada jomis
užsiima. Taip ir dirba: nugriebia grietinėlę ir dar etatą „išsi
neša". Vienose rankose turi būti rajono kultūra.
Buvo minėta, kad kai kurie kultūros namai dirba skirtingai.
Vadinasi, modelių yra? O vieno bendro visai Respublikai mo
delio ir nereikia. Didžiausia vertybė yra tai, kad atskiri re
gionai, atskiri kultūros namai susikuria savo modelį. O savo
modelius tobulinti (arba kurti) jiems būtų žymiai lengviau, jei
kai kuriuos principinius dalykus išspręstume Respublikos
mastu.
Pirma, formuotume nuomonę, kad kultūros namai — lais-
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valaikio praleidimo vieta (venkime didaktikos, mažiau kalbėki
me apie auklėjimo centrus).
Antra, miestuose į kultūrinės veiklos organizavimą būtina
įtraukti partinių organizacijų sekretorius, profsąjungų pirmi
ninkus. Jie turi pradėti rūpintis savo kolektyvų laisvalaikio
organizavimu (tai reiškia, kad anksčiau ar vėliau jiems būtinai
prireiks klubo).
Trečia. Tam tikra klubų, kultūros namų specializacija
(pagal darbuotojų skaičių, specialistus ir kt. sąlygas) turėtų
tapti normaliu reiškiniu.
Ketvirta. Jau dabar turime mąstyti, kokio požiūrio laiky
simės į meno saviveiklą. Turiu omeny besikeičiančias ekono
mines sąlygas.
Penkta. Kadrų rengimas, vadovavimas regionui, kai spren
džiami ne eiliniai kultūros skyriaus, KSK kompetencijos klau
simai, o kompleksinės, esminės materialinės bazės, kapitalinių
įdėjimų ir kt. problemos, kai dideliems darbams reikia suvie
nyti įvairias žinybas.
L, GADEIKIENĖ, Kapsuko rajono Šunskų kaimo kultūros
namų direktorė: Pagrindinis mūsų darbo vertintojas yra lan
kytojas. O dėl balų socialistiniam lenktyniavimui dažnai esam
priversti dirbti ne tai, ko reikia konkrečiam gyventojui. (Pvz.,
130-ies renginių per metus jam tikrai nereikia).
I. DAILIDŽIONYTĖ: Kas gi jums taip planuoja?
L. GADEIKIENĖ: „Popieriai" pas mus yra. Ir niekam nesvar
bu kokybė, reikalingumas.
I. DAILIDŽIONYTĖ: Vadinasi, socialistinį lenktyniavimą patys
tokį padarėme.
L. VIKI RAITĖ, Kėdainių rajoninių kultūros namų direktorė:
Jei būčiau tikra savo rajono vadovė, nuo kurios priklausytų
rajono kultūra, aš daryčiau štai ką:
Iš dabartinių 37 kultūros namų uždaryčiau mažiausiai
10, kaip niekam nebetinkamus. Kitus aprūpinčiau viskuo, ko
reikia (šiuolaikine aparatūra, baldais, drabužiais saviveiklinin
kams ir kt.).
Į darbą įtraukčiau mokyklas, kitas įstaigas. Sustiprinčiau
estetinį lavinimą darželiuose, mokyklose ir auginčiau jaunąją
kultūros namų lankytojų kartą.
Pagal amžiaus grupes ištirčiau kultūrinius poreikius ir
pagal juos organizuočiau veiklą. Daugiausia dėmesio skirčiau
bendravimui, folklorui, estetiniam lavinimui.
Tikiuosi, kad po šių „akcijų" kultūrinis gyvenimas pagy
vėtų.
I. DAILIDŽIONYTĖ: O kas dabar trukdo tai daryti?
L. VIKIRAITĖ: Pirmiausia, aš negaliu uždaryti tų 10-ies kul
tūros namų, kurie niekam netinkami. Nėra galimybių aprūpinti
kitų ir t. t.
A. CHAIKINAS, Mažeikių naftos perdirbimo gamyklos kul
tūros rūmų direktorius: Man būtų lengva pasipuikuoti, kadangi
mus „maitina" naftos perdirbimo gamykla, be to, dirbame
be konkurencijos, kultūriniame vakuume. Iš dalies išsprendėdėm daug problemų, kurių, kaip matau, nepajėgios išspręsti
valstybinės kultūros įstaigos. Atlikome kultūrinių poreikių
tyrimą, dabar stengiamės prisipratinti savo lankytojus. Kvie
čiame daug svečių, atsižvelgiame į internacionalinę Mažeikių
gyventojų sudėtį. Įgyvendinome efektyvią reklamos sistemą:
mėnesio renginių programa (12 tūkst. egz.) ir speciali informa
cija (10 tūkst. egz.) išplatinama gyventojams kartu su rajoniniu
laikraščiu
Dirbame išsijuosę. Tačiau dažną reikalą „tvarkome" pasi
telkę visą savo išmonę ir gudrumą. Didžiausia problema
mums — materialinių vertybių įsigijimas. Pvz., kūrybinis su
sivienijimas gali įsigyti tam tikrus daiktus, kultūros rūmai —
ne. Kodėl mumis nepasitikima? Kodėl neleidžia kultūros rū
mams oficialiai įsigyti jiems reikiamą aparatūrą, baldų ir pan.,
jei jie turi iš ko užmokėti?
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I. DAILIDŽIONYTĖ: Pasiklausius kultūros darbuotojų, kyla
mintis: duokit man atramos tašką, ir aš apversiu pasaulį. Per
frazavus tai reikštų: duokit, dūokit, duokit, ir aš padarysiu
taip, kad į mano kultūros namus žmonės veržtųsi.
Niekas nieko iš karto negali duoti nė vienam iš jūsų. Pa
tiems dabar reikia susirasti. Pateikti savo rajono programą,
pagrįsti ją. Dabar svarbiausia — ieškoti savo kelio. Sutinku,
kad kiekvieniems kultūros namams turėtų padėti ir Moksli
nis metodinis kultūros centras, ir Kultūros ministerija, Minist
rų Taryba, partijos Centro Komitetas, pripažįstu, kad realios,
konkrečios pagalbos stokojate, kad reikėtų išspręsti ir so
cialinio lenktyniavimo klausimą, tačiau kultūros darbuotojai
taip pat turėtų pateikti konkretesnių, realesnių pasiūlymų, kaip
ir ką reikėtų sutvarkyti ar pertvarkyti. Kartais susidaro toks
įspūdis, jog per greitai ir karštai viską atmetame ir neigiame.
Nepasiteisina — atsisakykim, pakoreguokim. Stebina ir tai, kad
rajonuose neįmanoma suderinti visų organizacijų ir tarybų
veiklos. Ir darbas su profsąjungų pirmininkais, partinių organi
zacijų sekretoriais turėtų priklausyti KSK. Pagaliau galima ir
nevartoti pavadinimo „KSK". Vadinkime komisija, taryba ar kt.
Kas turėtų analizuoti rajono kultūrinę situaciją, būti „mąstymo
organu", numatyti KSK, švietimo įstaigų ir kt. veiklos sritis?
Mano galva, nesame taip suvaržyti, kad negalėtume rasti išei
ties. Nėra tokių griežtų nurodymų, kurie lieptų dirbti tik taip, o
ne kitaip. Daugiau iniciatyvos ir tikslingumo. Būtina žinoti, ko
reikia dabar, ko reikės rytoj. Negalime laukti, kol susitvarkys
ekonomika. Darbas ir poilsis taip susiję, jog negalime atidėti
vienų reikalų kaip antraeilių, kol susitvarkys „pirmaeiliai".
Dirbti reikia ir tomis sąlygomis, kokias turite. Kas gi jums lie
pia vienodai dirbti skirtinguose kultūros namuose? Jei neturite
gerų kultūros namų, pasidarykite iš jų jaukią seklyčią! Nema
nau, kad į kultūros namus kaimo gyventojas neina todėl, kad
namuose geriau turi. Priprato jis būti visur kviečiamas, štai kas.
Finansinius klausimus reikia spręsti. Pirmiausia tuos, kurie
mūsų kompetencijos, ir pirmiausia tuo turi užsiimti Kultūros
ministerija.
Į kitą pokalbį turėtume atvykti parengę daugiau ir konkre
tesnių pasiūlymų.
J. MIKUTAVIČIUS: Mūsų pokalbio laikas baigiasi. Mes ne regla
mentuojanti įstaiga, todėl nesiekiame visų čia pasakytų teiginių
paversti nurodymais. Manome, kad kiekvienas kultūros dar
buotojas šioje diskusijoje ras minčių, kurias galės pritaikyti sa
vo darbui. Kokie kultūros namai šiuolaikiškiausi? Gal savivei
klinių studijų —^mokyklų susivienijimas? Tokiais gali būti ir
A. Ziegoraičio dūdų orkestras, ir D. Radvilavičienės „Suvartu
kas", ir Anykščių „Verpetas". Jiems vieniems normaliai dirbti
ir vietos, ir kadrų jau negana. O gal mėgėjų klubų susivieniji
mas, kur patalpas turi ir jaunimo roko klubas, ir atletinės gim
nastikos, ir videofilmų mėgėjai? Panašiai šiandien dirbama
Šiaulių miesto kultūros rūmuose. O gal ateitis priklauso ekspe
rimentiniams jaunimo centrams, veikiantiems ūkiskaitos pag
rindais? Manome, kad nėra neperspektyvių vystymosi krypčių,
jei tenkinami vietos gyventojų kultūriniai poreikiai ir maksi
maliai panaudojamos kultūros įstaigos bei jos darbuotojų gali
mybės. Aprėpti visą kultūrinę veiklą, visą auklėjamąjį darbą
kultūros namuose neįmanoma. Neišvengiamai tokia veikla
tampa paviršutiniška. Pažvelkime realiai į saVo įstaigas ir save.
Ateitis priklauso specializacijai, todėl siekime dirbti siauriau,
bet giliau. Tik daug nuveikę konkrečioje srityje pamatysime
savo darbo rezultatus.
Parengė DALIA RASTENIENĖ
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SOCIOLOGINIAI TYRIMAI — MINČIAI IR VEIKSMUI

Kai kas apie pertvarkymą
ir persitvarkymą
Atliktas Mažeikių rajono gyventojų kultūrinių poreikių tyrimas. Apie jo išvadas rašo LTSR valstybinės konservatorijos
Klaipėdos fakultetų Klubininkystės katedros vedėja, ped. m. kand., docentė LIDIJA SURGINIENE

Dirbti klubinėse įstaigose darosi
vis sunkiau. Kartais pasigirsta ir visai
pesimistiškų gaidų, esą klubai neberei
kalingi,— žmonės į renginius neina,me
no saviveikla mažai ką bedomina. Su
tuo sutikti nesinorėtų. Klubai egzistavo
jau senovėje, įvairiose epochose ir sant
varkose, tik jie visada atitikdavo savo
laikmetį ir tenkindavo konkrečios vi
suomenės poreikius. Todėl ir buvo žmo
nėms reikalingi.
Ar taip yra šiandien? Deja, mūsų
klubinės įstaigos nebeatitinka nūdie
nos, užtat ir atsidūrė aklavietėje, iš
kurios būtina surasti kelią. Pirmiausia,
reikia gerai žinoti gyventojų laisvalai
kio poreikius. Ne spėlioti, bet ištirti.
Pirmą kartą šiuo keliu žengia Ma
žeikių rajonas. Jame 1986— 1987 m.
LTSR valstybinės konservatorijos Klai
pėdos fakultetų Klubininkystės katedra
atliko tyrimus, kurių tikslas — nustaty
ti rajono gyventojų kultūrinius porei
kius ir klubinių įstaigų teikiamų patar
navimų mastą, surasti optimalų kultūri
nių renginių pasiūlos ir paklausos
santykį. Aišku, šių tyrimų rezultatai ir
rekomendacijos negali šimtu procentų
tikti visai Respublikai, tačiau pagal juos
galima numatyti nemažai tipiškų reiški
nių.
Tyrimų hipotezė buvo tokia: jeigu
kultūrinių renginių pasiūla atitinka pak
lausą, tai žmonių kultūriniai poreikiai
patenkinami, vadinasi, yra galimybė
sistemingai kelti jų lygį, reguliuoti
laisvalaikio veiklą, daryti pozityvią įta
ką bendrosios, visuomeninės nuomonės,
vertybinių orientacijų formavimuisi. Ši
hipotezė nepasitvirtino, nes klubinių
įstaigų pasiūla neatitinka paklausos.
Nevargindami skaitytojų procen
tais bei diagramomis, pateiksime tik
kai kurias gyventojų apklausos išvadas.
Tiek miesto, tiek kaimo gyventojų
laisvalaikio interesai nėra labai įvairūs.
Esminių skirtumų tarp miesto ir kaimo
nepastebima. Bendrais laisvalaikio vei
klos bruožais laikytini šie:
a) labiau mėgstamos pasyvios lais
valaikio formos,
b) laisvalaikis skiriamas prakti
nėms buitinėms reikmėms (siuvimui,
mezgimui, vaikų auklėjimui, darbui dar

že ir kt.),
c) laisvalaikio veiklos įvairovei tei 
giamą įtaką daro aukštesnis išsilavini
mas,
d) savišvietai ir profesiniam tobu
lėjimui laisvalaikiu skiriama nepakan
kamai dėmesio,
e) paviršutiniškai tesidomima ša
lies visuomeniniu-politiniu gyvenimu
(matyt žmonės to nelaiko laisvalaikio
interesu ir priskiria darbo sferai),
f) laisvalaikiu siekiama dviejų tiks
lų: rekreacijos ir praktinės naudos.
Specifiniai miesto
valaikio bruožai:

gyventojų

lais

a) jaunimo laisvalaikio interesai
ir veikla riboti, jis skiriamas tik rekrea
cijai,
b) tarnautojų laisvalaikis įvairesnis
negu darbininkų, priklausomai nuo išsilavinimo.
Specifiniai kaimo gyventojų lais
valaikio bruožai:
a) laisvalaikio interesus mažiau są
lygoja amžiaus, lyties, išsilavinimo
skirtumai negu mieste, todėl jis vieno
desnis,
b) kaimo jaunimo laisvalaikio in
teresai ir veikla įvairesni negu mieste,
c) aktyvi veikla laisvalaikiu kaime
labiau vertinama negu mieste.
Atrodytų, toks laisvalaikis negaty
vus — norim pramogauti, mažai kuo do
mimės. Tačiau mūsų žmonės darbštūs,
geri specialistai, išsilavinę, ir negalima
jų smerkti, kad po darbo (o jis vis inten
syvesnis) jie stengiasi atsigauti ir nė gir
dėti nenori apie jokius darbinius, doro
vinius, fizinius ir kitokius „auklėjimus"
kurių knibždėte knibžda visų kultūros
namų darbo planuose. Dauguma apklaus
tųjų kultūros namuose lankosi tik keletą
kartų per metus, t.y. ypač retai. Nema
žai ir tokių, kurie visai nesilanko kultū

ros namuose. Tie, kurie ateina dažniau,
ateina tik į koncertus, švenčių minėji
mus, pažiūrėti kino filmo. Be to, tiek
mieste, tiek kaime žmonės dažniau lan
ko kultūros namus darbo dienomis, ne
gu poilsio. Jiems sunku atsakyti, ko no
rėtų iš kultūros namų, nes žino tai, ką
šie jiems metų metus siūlo. Tačiau aiški
tendencija — žmonės norėtų neorgani
zuoto laisvalaikio. Tai reiškia, kad ren
giniai ima nusibosti, žmones traukia
paprastas neformalus bendravimas sa
voje draugijoje. Meno saviveiklos trau
ka gerokai sumažėjusi, ypač kaime. Ir
mieste, ir kaime labiausiai vertinami
sporto, turizmo, buities kultūros, peda
goginiai mėgėjų klubai. Beveik visai
atmetami kariniai-patriotiniai, interna
cionaliniai klubai.
Vertindami kultūros namų darbą,
žmonės nekelia didesnių reikalavimų,
atrodytų,— juos patenkina ribotas klu
binės veiklos tradiciškumas, tačiau jie
nesilanko juose, yra abejingi. Žmonės
yra susiformavę kultūros namų veiklos
stereotipą, kuris daro tiesioginę įtaką
jų pageidavimams. Šis stereotipas gana
ribotas, negali realizuoti visų laisvalai
kio interesų, neugdo ir neformuoja nau
jų. Pagrindiniai laisvalaikio poreikiai
pasyvaus pobūdžio (muzikos klausy
mas, skaitymas ir pan.) ir sėkmingai
gali būti tenkinami namuose. Taip ir
daroma.
Ar tik dėl to žmonės retai lankosi
kultūros namuose, kad gali skaityti ar
klausytis muzikos namie? Pagrindinė
priežastis, kurią nurodė rajono gyven
tojai,— nėra įdomių renginių, prastas
jų lygis. Deja, taip ir yra. Žinoma, mes
neturime omeny didžiųjų kultūros rūmų
(Mažeikių naftos perdirbimo gamyk
los kultūros rūmai nebuvo tirti), bet
gamyklų klubų, miestelių ir kaimų kul
tūros namų renginius. Didžiųjų rūmų
kitos sąlygos, juose žmonės lankosi,
tačiau lankymosi motyvai tie patys —
pasilinksminimas, koncertai, spektak
liai, meno saviveikla.
Apklausus kultūros namų darbuo
tojus, šie irgi pripažino, jog žmonės
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nesilanko dėl to, kad renginiai neįdo
mūs ir prasti. Tiesiog keista, žino, kad
jų renginiai prasti? ir nieko nedaro.
Klubų darbuotojai taip pat beveik vien
balsiai pasisako už tai, kad kultūros
namai būtų neorganizuoto laisvalaikio
vieta.Bet ar taip gali būti dabartinėmis
sąlygomis? Nauji kultūros namai daž
niausiai skirti koncertinei veiklai (salė,
scena, fojė ir tik pora kabinetukų dar
buotojams). Na, o apie senus baisu k
kalbėti. Dar yra kultūros namų be rūbi
nių, be vandens ir net be tualetų. Iš Iš
tik jie nepadaryti — iš daržinių, arklį
džių, kartais „įkurti" senuose dvaruose,
nerestauruojamuose,
griūvančiuose.
Dar viena kultūros namų bėda — beveik
visuose žiemą labai šalta, o kas gi eis iš
šilto buto į šaltą, kiauru stogu klubą?
Beveik visur prasti, primityvūs baldai, o
kartais — beskonis puošnumas. Scenos
technikos, aparatūros būklė tokia pras
ta, kad ir žodžių trūksta jai apsakyti.
Kultūros namai kol kas neturi net mini
malių galimybių žmonių norui neorga
nizuotai, nereglamentuotai leisti laisva
laikį patenkinti. Taigi rekomenduoti ką
nors, pavyzdžiui,— kultūros namai ne
turi apsiriboti tik žiūrovams skirtomis
patalpomis, būtų nerealu. Siekimas v i
sur statyti kuo didesnes žiūrovų sales iš
esmės neteisingas. Kultūros namų pa
talpos turėtų atitikti klubo funkcijas,
t.y. pirmiausia turėtų tikti rekreaci
jai: nedidelė žiūrovų salė, pramogų salė
su šiuolaikine aparatūra, nuolat vei
kianti kavinė, fonoteka, videoteka, skai
tykla, žaidimų kambariai (biliardas, žai
dimų automatai ir pan.), kambariai mė
gėjų užsiėmimams ir meno saviveik
los kolektyvų repeticijoms. Visose pa
talpose turėtų būti sudarytos sąlygos
neformaliam žmonių bendravimui,—
reikia, kad jos primintų butų svetai
nes, kad jose stovėtų patogūs baldai,
būtų paskirta vieta poilsiui. Tokie kul
tūros namai turėtų būti atidaryti kas
dien, galbūt įėjimas į juos — mokamas.
Kultūros namų darbuotojas — šeimi
ninkas, ir jo pareiga — laisvai ir ne
formaliai bendrauti su lankytojais. Ma
siniai renginiai (pagal dabartinį suprati
mą) turėtų būti labai reti, kokybiš
ki,— neeilinis įvykis. Kasdieninei veik
lai — mikrorenginiai pagal patalpų spe
cifiką, pvz., fonotekoje svečiuojasi mu
zikas, skaitykloje keičiamasi nuomo
nėmis apie aktualų straipsnį, videotekoje — komentuojamas naujas filmas. Re
peticijų, studijų, kursų patalpose dir
bama kaip įprasta. Suprantama, šiandien
visa tai rekomenduoti klubinėms įstai
goms utopiška. Bet padėtis palaipsniui
gerės. Pavyzdys — naftininkų kultūros
rūmai, kurių ne tik gera materialinė ba
zė, bet ir darbo stilius skiriasi nuo įpras
to.
Grįžkime į šias dienas, realybę. Ką
gi galima padaryti?
Pirmiausia reikia peržiūrėti klubo
darbo funkcijas. Anksčiau jos buvo dės
tomos tokia tvarka: šviečiamoji, kūry
binių gabumų ugdymo, visuomeninės
nuomonės formavimo, rekreacinė (ku
rią kartais net, lyg gėdindamiesi, nuty
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lėdavome). Dabar jau negalima nutylėti,
kad žmonių poreikiai laisvalaikiu sieja
si būtent su rekreacija. Taigi rekreacinė
klubo funkcija šiandien tampa pagrin
dine ir pirmaujančia. Kitų funkcijų ly
ginamasis svoris ir vaidmuo keičiasi.
Visuomeninės nuomonės formavimo ir
kūrybinių gabumų ugdymo funkcijos
natūraliai susilieja su rekreacine (juk
žmonių požiūris į meno saviveiklą taip
pat rekreacinis, o visuomeninę nuomo
nę galima formuoti ir per pramogas).
Suprantama, tai pakeis ir meno savi
veiklą. Salia reprezentacinių kolektyvų
(jie išliks, tačiau jų skaičiaus nereikėtų
vaikytis) būtina sudaryti galimybes vi
siems, kas tik nori, išbandyti savo gabu
mus vienai ar kitai meno rūšiai. Visiškai
išgyvendinti iš meno saviveiklos reikia
du dalykus: priverstinį dalyvavimą ko
lektyvuose ir repeticijas darbo metu.
Šie žalingi reiškiniai demoralizuoja
žmones.
Labiausiai sumažėja klubo šviečia
mosios funkcijos vaidmuo, nes ją visiš
kai atlieka masinės informacijos prie
monės. Šviečiamosios funkcijos visai
sulieti su rekreacine negalima, todėl jos
vykdymo būdas turi gerokai keistis. Ty
rimų hipotezė nepasitvirtino, tačiau jos
esmė teisinga. Juk tik tada galėsime sis
temingai tobulinti ir ugdyti žmonių lais
valaikio poreikius, kai patenkinsime
dabartinius. Tai neišvengiama. Žmonės
laisvalaikiu siekia rekreacijos ir prakti
nės naudos. Patenkinkime šį jų poreikį.
Šiandien visose klubinėse įstaigose v y 
rauja pramoginiai renginiai. Tai natūra
li tendencija. Tačiau jie turi nemaža
trūkumų: nepanaudojamos visos gali
mos formos, dėl aparatūros trūkumo
nukenčia jų kokybė, vasarą per mažai
renginių lauke, daug organizacinių ne
sklandumų ir 1.1. Taigi būtina tobulin
ti jų organizavimą ir atsiminti, kad
žmonės linksminasi ne tik renginiuose.
Kad žmonės iš laisvalaikio gautų
praktinės naudos, kultūros namai turi
atlikti konsultanto ir mokytojo vaid
menį, būtent — ištyrus konkrečios vie
tovės gyventojų praktinius poreikius,
organizuoti atitinkamus kursus, konsul
tacinius punktus, mokamas studijas ir
pan. , t.y. būti tarpininku gyventojams
ieškant galimybių laisvalaikiu dirbti ko
operatyvuose, užsiimti individualia ga
mybine veikla ar pasidaryti kai ką sau ir
šeimai be papildomų išlaidų. Dabartiniu
laikotarpiu tai neišvengiama, nors dėl
to tikrojo laisvalaikio labai sumažėja.
Tik patenkinę šiuos gyventojų p o
reikius, galime planuoti, kaip ugdyti jų
norą užsiimti savišvieta. Būdai savišvie
tai skatinti turi neprieštarauti jų laisva
laikio poreikiams. Iš tyrimų matyti, kad
žmones domina gamta, kelionės, spek
takliai (žiūri per televiziją). Stiprinkime
šią veiklos sritį. Būtent išvykose galima
derinti pramogavimą ir savišvietą. Kitas
kelias savišvietai stiprinti — susitiki
mai su asmenybėmis (t.y. su „įdomiais
žmonėmis"). Pagal tyrimą, pagrindinis
šviečiamųjų renginių lankymo moty
vas — smalsumas. Taigi, susitikdami su
asmenybe, žmonės patenkins smalsumą
ir gaus informacijos. Trečias kelias sa

višvietai ugdyti — mėgėjų klubai. Ta
čiau reikia vengti konkrečios veiklos
neturinčių, jokios produkcijos negami
nančių ir dvasinės naudos neteikiančių
klubų. Steikime filmavimo, fotografa
vimo, piešimo studijas, klubus ar būre
lius. Iš tyrimo duomenų matyti, jog š ie '
interesai nežymūs, tačiau todėl, kad kul
tūros namai nesudaro tam sąlygų.
Visi šie keliai savišvietai skatinti
turėtų būti realizuojami įvairiomis for
momis. Klubinių įstaigų darbuotojai
bando naudoti nemažai formų, tačiau jų
efektyvumą mažina organizavimo meto
dikos klaidos. Iš jų didžiausia — turinio
ir formos neatitikimas. Matyt darbuoto
jams trūksta metodikos, scenarinio, re
žisūrinio darbo žinių. Reikėtų tobulinti
kvalifikacijos kėlimo sistemą: bent jau
ketvirčio seminarus, kurių tematika da
žniausiai atsitiktinė ir padrika. Reikia
diferencijuotoms darbuotojų grupėms
dėstyti ištisus kursus, rengti praktinius
užsiėmimus (pvz., klubo reklamos, so
ciologinių tyrimų metodikos, renginių
vedimo ir kt.). Tai turėtų būti rajono
vyr. metodininko-klubininko pareiga,
be abejo, naudingesnė nei abejotinų me
todinių laiškų rengimas ar eilėraščių dė
liojimas į aplankus. Už tokį mokymą
reikėtų atsiskaityti, o rezultatai, įverti
nimas turėtų būti reikšmingas veiksnys
darbuotoją atestuojant ir atlyginant jam
už darbą.
Ką daryti, kad gyventojams būtų
malonu eiti į kultūros namus ne tik dėl
gero renginio? Daugelyje kaimo kultū
ros namų būtina pakeisti baldus, sutvar
kyti šildymą, įsigyti nors minimalią
aparatūrą, nors keletą žaidimo automa
tų. Reikėtų pasiūlyti žmonėms ką nors
nekasdieniško, netikėto, originalaus
(pvz., galvosūkių sprendimą pagerbiant
nugalėtojus, retro plokštelių klausymą),
nerengiant jokių specialių renginių.
Kaimo kultūros namuose turėti nuolati
nę kavinę kol kas tik svajonė, o poreikis
yfa didelis. Bet juk galima įkurti koope
ratinę kavinę arba bent jau sudaryti są
lygas patiems išsivirti kavos ar arbatos.
Klubo darbuotojo darbo laiką reikėtų
sutvarkyti taip, kad jis nesėdėtų kultū
ros namuose vidurdienį be konkretaus
darbo, o būtų čia vakarais ir bendrautų
su kiekvienu užėjusiu kaip su svečiu.
Dieną reikia dirbti tiek, kiek būtina pa
siruošti renginiui ar kasdieniniam susi
tikimui su svečiais. Nesivaikykime di
delio kasdieninių lankytojų skaičiaus.
Mases sutrauks šventės. Todėl per vals
tybines šventes tiek mieste, tiek kaime
būtina rengti didelius pramoginius ren
ginius (pobūvius, pramogų vakarus ir
kt.). Atsisakykime melagingos agrari-'
nių apeigų ir švenčių teatralizacijos.
Turėkime vieną tradicinę (jei dar netu
rim) kasmetinę šventę. Kiek įmanoma
sumažinkime dokumentaciją, atsisaky
kime taškų ir balų rinkimo socialisti
niam lenktyniavimui. Jeigu klubinės
įstaigos to nedarys, jos taps visai nerei
kalingos ir, kaip savo laiką atgyvenęs
reiškinys, savaime numirs.
Taigi reikia dirbti ne instrukcijoms
ir ne pagal instrukcijas. Dirbti žmonėms
ir pagal žmonių norus.

LIAUD IES MENAS

Panevėžys. Ketvirtoji audėjų diena
Mūsų jaunimas, o neretai ir vidu
rinioji karta jau nebežino, kaip atrodo
staklės, kuriomis audžiamos juostos,
staltiesės, lovatiesės, rankšluosčiai ar
tautiniai drabužiai, neįsivaizduoja, kaip
siūlus reikia apmesti mestuvais, suries
ti, suverti į nytis, sudėlioti į skietą,
kurias pakojas turi minti audėja,kad
išaustų dvinytį, keturnytį ar aštuonianytį audinį. Audimas — nelengva liau
dies dailės sritis, reikalaujanti ne tik
kruopštaus darbo, bet ir didelio techni
kos, ornamento, spalvų išmanymo.
Siekiant besidominčius supažindin
ti su audėjų, verpėjų, mezgėjų darbo
gudrybėmis, lino krašte — Panevėžyje
rengiamos respublikinės audėjų dienos.
Smagu ir audėjoms susirinkti į didelį
būrį, įsitikinti, kad jų darbas mūsų v i
suomenėje yra gerbiamas. Pernai, ba
landžio 17-ąją, į ketvirtąją savo šventę
jų susirinko per 150. Vyriausioms Onai
Strakšienei iš Šiaulių ir Teklei Lipinskienei iš Švenčionių rajono jau ir aštuo
niasdešimt ne už kalnų. Iš jų ir K i t ų
geriausių liaudies meistrių buvo ko pa
simokyti jauniausiems — devynmečių!

prieniškiui Rimantui Černauskui bei de
šimtmetėms panevėžietei Jolitai Mičinaitei, biržietėms Jūratei Marcinkutei ir
Ingai Bertašiūtei.
Gražų jaunimo būrį sudarė patyru
sių liaudies meistrių vadovaujami
moksleivių audimo ir mezgimo būreliai:
A. Sadauskienės jaunieji juostų audėjai
iš Biržų, Z. Janutienės auklėtiniai iš Pa
nevėžio, J. Švedo pedagoginės muzikos
mokyklos, LMD Panevėžio skyriaus
„Kanapėlės", kuriai vadovauja I. Vilienė, ir gamybos mokymo kombinato
kolektyvo, vadovaujamo I. Vaičiulie
nės, nariai.
Scenarijaus autorius ir režisierius
Valdas Jatautis iš esmės nekeitė jau
įprastų trijų pagrindinių šventės dalių,
suformuotų amatų dienų iniciatoriaus
Tado Tesecko. Taigi ir šį kartą buvo
surengta senosios ir dabartinės liaudies
tekstilės paroda (Panevėžio parodų rū
muose), mugė Nevėžio krantinėje ir
teatralizuotos varžybos Sporto rūmų sa
lėje.
Šventės išvakarėse įvyko parodos
aptarimas. Liaudies meno parodų lanky

tojai yra įpratę prie įvairių liaudies dai
lės šakų eksponatų gausumo, ypač res
publikinėse, zoninėse parodose. Vienos
šakos parodos jiems gali atrodyti kiek
tuštokos, menkos, o iš tiesų kaip tik to
kiose parodose galima atidžiau įsigilinti
į konkrečios šakos tradiciją ir raidą.
Tai jau akivaizdžiai įrodė juostų, liau
dies grafikos ir piešinių ekspozicijos iš
naujo parodų ciklo „Liaudies menas.
Tradicija ir dabartis"' Kaune.
Panevėžyje surengta respublikinė
senosios ir dabartinės liaudies tekstilės
paroda buvo graži, tačiau nesiekė moks
liniu pagrindu organizuotos parodos ly
gio. Skoninga ekspozicija supažindino
su senąja tekstile, saugoma Panevėžio
kraštotyros muziejaus fonduose, ir da
bartinių Liaudies meno draugijos skyrių
(Panevėžio, Vilniaus, Kauno, Šiaulių,
Žemaitijos) liaudies meistrų kūryba.
Eksponuoti darbai buvo gero meni
nio lygio. Akį džiugino spalvingos lova
tiesės, subtilūs baltieji audiniai, įvaires
nė juostų audimo technika, juvelyriški
mezginiai bei nėriniai, atgaivinta balto
jo suvalkietiškų marškinių siuvinėjimo

Audėjų audėja EMILIJA
Č ERN ECKIEN Ė
(Palan
ga),
mezgėjų
mezgėja
Z O FIJA
V A L IU K E V I
ČIENĖ (Vilnius),
verpėjų verpėja
STASĖ PALAIMIENĖ
(Klaipėda)
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tradicija, tačiau pasigedome išilgadryžių ripsinių žemaitiškų, skersadryžių
sumuštinių Biržų krašto, languotųjų pa
kulinių švenčioniškių lovatiesių. Etno
grafai pastebėjo, kad kartais nuklystama
nuo regioninės specifikos audžiant tau
tinius drabužius.
Parodos laureatėmis tapo Monika
Kriukelienė, Veronika Zaronskienė
(tautiniai kostiumai), Emilija Černeckienė (lovatiesės), Genė Šukienė (rankš
luosčiai), Elena Nainytė (pintinės juos
tos), Valė Pociūtė (kaišytinės juostos),
Aldona Mickuvienė (rinktinės juostos),
Irena Lukoševičiūtė (siuvinėjimas), Re
gina Našlėnaitė (mezginiai).
O gal reikėtų pamąstyti ir ateityje,
penktajai audėjų dienai, surengti tik se
nųjų ir dabartinių lovatiesių arba rankš
luosčių parodą? Geriau atspindėtume
konkrečią sritį, nes pernai antra tiek au
dinių ir mezginių į ekspoziciją nebesutilpo.
Varžybų dieną prie Sporto rūmų
klubo folklorinio kolektyvo saviveikli
ninkai. Meistrams dirbant, savo kūry
bos drabužių modelius pademonstravo
„Lino'' susivienijimo kultūros klubo
merginos, Respublikos liaudies mei
strės.
Varžyboms teisėjavo dailininkai,
etnografai drauge su ankstesnių švenčių
nugalėtojomis E. Beinoriene, K. Gudonyte, V. Vrubliauskiene. Darbas vertin
tas pagal šiuos kriterijus: greitis, atliki
mo technikos tikslumas, ornamento ir
spalvų derinio nacionalinė specifika.
Greičiausiai ir dailiausiai verpė,
trynė šeivas, vijo kamuolį, apmetė ran
kšluostį, mezgė, nėrė vąšeliu Stasė Palaimienė, Ona Gasiliūnienė, Rūta Milienė, Genė Šukienė, Matilda Nainienė, Ja
nina Baniulienė.
Gražiausiai rišo pinikus, mezgė pir
štines bei kitus rankdarbius, siuvinėjo
Regina Puidokaitė, Jadvyga Lisauskie
nė, Valerija Rudžinskienė, Zofija Valiu
kevičienė, Liucija Kudžmienė. Atgai
vinta juostų vijimo kaladėlėmis technibuvo surengta mugė, į renginį panevė
žiečius dar kartą pakvietė kvieslys,
puošniu kinkiniu pervažiavęs pagrindi
nes miesto gatves. Tačiau žiūrovų susi
rinko, palyginti, nedaug. Galėtume
klausti, kodėl, bet ar verta užduoti reto
rinius klausimus? Gal pavasaris į daržus
paviliojo, gal renginių perdaug, gal. . .
Mugėje nebuvo labai didelio audi
nių pasirinkimo, bet nesuvažiavo ir dau
gybė individualios darbinės veiklos at
stovų, jau spėjusių pagarsėti prasto sko
nio gaminiais.
Trimis varpo dūžiais paskelbus var
žybų pradžią, gražiai apipavidalintoje
salėje tautiniais drabužiais pasipuošę
meistrai ėmėsi varžytis 24-ose rung
tyse.
Kad verpimo rateliai smagiau suk
tųsi ir staklės linksmiau poškėtų, jiems
grojo ir šoko Panevėžio parodomojo
statybos tresto, vaikų muzikos ir J. Šve
do pedagoginės muzikos mokyklų kai
mo kapelos, rajono „Lietkoopsąjungos"

22

Rinktinių juostų audėjos
klaipėdietė BIRUTĖ G R I
GIENĖ ir kaunietė
STASĖ
AN D RIU ŠKEVIČIENĖ

Audėja iš Panevėžio AN
GELĖ ALELIONIENĖ

Tautinių rūbų
audėjos
vilnietė VERONIKA
ZARONSKIENĖ ir kau
nietė EMILIJA BAUMIKAITE

Trečiosios Šventės
au
dėjų audėja KLEMENTINA GUDONYT ė parodo
je

Apdovanojama
vytinių
juostų rungties nugalėto
ja kaunietė ALEKSANDRA
STULGAITIENĖ

Jaunosios nėrėjos

E. Onaičlo nuotraukos

Ko pasimokėme iš audėjų dienų or
ganizavimo patirties?
Audėjos svetimomis staklėmis dir
bti neįpratusios, per trumpą laiką ne
kažką ir ne kažin kiek teišaudžia, todėl
audimo varžybos praranda prasmę. O
gal iš viso reikėtų tik demonstruoti
amatus, skiriant specialius prizus už
gražiausią spalvų derinį, įdomiausią ra
štą, užmirštos technikos atgaivinimą,
tradiciškiausią dzūkišką ar žemaitišką
audinį, originaliausią mezginį ir kt.?
Viena iš spręstinų problemų,—
kaip pereiti iš vizualiai nelabai įdomios
spektaklio formos prie nuoširdaus žiū
rovų ir liaudies meistrų bendravimo.
Ir aktualiausia — kur išmokti au
sti?
Yra išspausdintų metodinių patari
mų, LTSR kultūros ministerijos kolegi
jos, Dailininkų sąjungos ir Liaudies me
no draugijos valdybų prezidiumų nuta
rimų, kuriuose siūloma rajonų, miestų
kultūros namuose, įmonių,
gamyklų

ka, daugėja pintinių juostų meistrų,
moksleivių, audžiančių rinktines juostas
ant rėmelių. Šiose rungtyse nugalėjo
Aleksandra Stulgaitienė, Stasė Rinkevičienė, Aida Patupaitė ir Gvidas Vilys.
Mėgstamus rankdarbius demons
travo šeimos, išlaikiusios amato per
davimo iš kartos į kartą tradicijas —
Makauskai, Dunduliai, Kinčiai, Pipiniai.
Nors žiūrovai ir šypsojosi, tačiau
vyrai mezgė rimti ir susikaupę. Geriau
siai sekėsi Henrikui Ščesnavičiui, o Pra
no Buivydo kilimėlis gobeleno technika
buvo įdomesnis už kolegų darbus.
Staklėmis audžiamų rinktinių ir
kaišytinių juostų, staltiesių, lovatiesių,
rankšluosčių geriausiomis audėjomis
pripažintos Stasė Andriuškevičienė, Ismena Šližienė, Ona Barkauskienė, A l
bina Barauskienė, Emilija Černeckienė.
Pastaroji ir tapo IV audėjų dienos audė
jų audėja. Verpėjų verpėja išrinkta Sta
sė Palaimienė, mezgėjų mezgėja — Z o
fija Valiukevičienė.
klubuose, mokyklose steigti įvairių
liaudies meno šakų būrelius, fakultaty
vus, studijas, mokamus kursus. Tačiau
taikomosios liaudies dailės būrelių Res
publikoje skaičius taip ir nepersirita per
pusę šimto, o audimo būrelius galime
suskaičiuoti ant rankų pirštų. Kol vieto
se nebus išspręsti materialinės bazės,
įrangos, būrelių vadovų — patyrusių
liaudies meistrų skatinimo klausimai,
tol jų nedaugės. O jeigu taip, tai ar bus
kam suvažiuoti į audėjų dieną po dvide
šimties metų?
GIEDRĖ PUODŽIUKAITYTĖ
LTSR mokslinio metodinio kultūros
centro Liaudies dailės skyriaus vedėja
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FOLKLORAS IR DABARTIS

Liaudies šokio tradicijos ir
Pastaruoju metu ir pas mus, ir svetur labiau domimasi
kraštotyra, tautos kultūros istorija. Su nostalgija atsigręžus į
folklorą — nacionalinės savivokos, saviraiškos pagrindą, su
sivokta, kaip mūsų krašte apleista liaudies choreografijos sri
tis: ratelių, žaidimų, šokių aprašai išblaškyti, nesusisteminti,
dažnai nekokybiški. Folklorinis sąjūdis suaktyvino lietuvių
liaudies choreografijos fiksavimą, kaupimą, analizavimą. Imtos
tyrinėti ir profesionaliosios bei liaudies kūrybos santykio pro
blemos, susirūpinta šių dienų sceninio liaudies šokio plėtotės
kritine būkle.
Liaudies kūryba, susilietusi su profesiniu menu, neišven
giamai patiria jo daugiau ar mažiau išreikštą poveikį, kuris turi
įtakos tradicinio folkloro transformacijų plitimui. Kita vertus,
profesinė kūryba neįsivaizduojama be maitinančios tradicinės
kultūros versmės, kaip neįsivaizduojamas augalo pakirstomis
šaknimis sužydėjimas.
Ilgą laiką lietuvių tautinių šokių kompozicijas kūrė paly
ginti nedidelė vyresniosios kartos choreografų grupė. Daugu
mos jų kūriniai ligšiol populiarūs tiek profesinio, tiek saviveik
linio meno scenoje. Pastaruoju metu kūrėjų sąrašą papildė v i
duriniosios ir jaunesniosios choreografų kartos atstovai. Taigi
kūrybinis potencialas išaugo, tačiau daugumos nūdienių kom
pozicijų meninė vertė, deja, nedžiugina.
Pagal choreografinio folkloro panaudojimo pobūdį lietu
vių sceniniai liaudies šokiai sąlyginai galėtų būti skirstomi į
šias grupes:
1. Sceninės kompozicijos, sukurtos remiantis autentiška,
iš pateikėjų užfiksuota folklorine medžiaga. Joms būdinga sce
ninė stilizacija.
2. Kompozicijos, sukurtos remiantis dalinėmis etnografi
nėmis žiniomis: panaudojamas folklorinio šokio pavadinimas,
siužetas, paprotinė medžiaga; kadangi beveik neišlikę žinių
apie folklorinio kūrinio choreografiją, naudojamasi liaudies
choreografijai būdingomis meninėmis išraiškos priemonėmis.
3. Originalios kūrybos liaudiškų šokių sceninės kompo
zicijos, sukurtos be konkretaus autentiško folklorinio pagrin
do, imituojant liaudies choreografijai būdingas meninės išraiš
kos priemones.
„Gyvenimo praktika parodė, kad tie choreografiniai kuri
niai, kurių kūrybai buvo naudota daugiau liaudiškos medžia
gos, yra spalvingesni, įdomesni. Jie šokėjų mieliau šokami (. . .)
ilgiau ir tvirčiau laikosi scenoje, negu tie, kurie buvo sukurti
be jokios folklorinės medžiagos. Todėl mums, choreografams,
atkuriantiems senuosius lietuvių liaudies šokius ir kurian
tiems visiškai naujus liaudiškus šokius, reikėtų pasiieškoti dau
giau medžiagos spausdintuose ir rašytiniuose šaltiniuose, taip
pat ir pačioje liaudyje".1Tokį priesaką mums paliko TSRS liau
dies artistas, profesorius Juozas Lingys. Paliko jis mums ir daug
vertingų choreografijos kūrinių, tapusių lietuvių sceninio šokio
klasika, paliko mokslinių teorinių darbų, padovanojo studentams
choreografams turtingą, metų metais kauptą knygų apie šokį bib
lioteką. Ir jeigu šis fenomenalaus talento, gilios erudicijos,
aukštos kultūros senosios kartos inteligentas būtų gyvenęs
triskart ilgiau negu gyveno, vis tiek, anot jo paties, nebūtų su
spėjęs visko padaryti: tokie tat neaprėpiami plotai neartų dir
vonų plyti liaudies choreografijos baruose.
Kodėl šiandien niekas negali prilygti J. Lingio kūrybi
niam potencialui?
J. Lingys studijavo liaudies meną kompleksiškai, t.y.
domėjosi ne vien choreografiniu folkloru. Profesorius gerai
pažinojo Lietuvos kaimo žmonių buitį, studijavo tautosaką,

liaudies muziką, dailę, papročius. Jis domėjosi kitų tautų et
nografija, lygino, ieškojo panašumų ir skirtumų. Tiksliai api
brėždavo įvairių Lietuvos regionų gyventojams būdingiausius
charakterio bruožus. Gilus savo krašto žmonių ir etnogra
finės kultūros pažinimas pravertė J. Lingio kūrybai: jo cho
reografinės kompozicijos liaudiškos, stilingos ir meniniu po
žiūriu atitinka dabartinę estetinę pasaulėjautą.
Šiandien kūrybingų sceninio šokio „architektų" gretos,
deja, neturtėja naujais talentais. Specialistų kasmet vis dau
giau, tačiau Respublikoje tebeskamba tos pačios gerbiamų
vyresniosios kartos choreografų pavardės. Jaunųjų kūrybai
(čia išimtys retos) būdingas profesinis infantilizmas ir polinkis
į svetimų idėjų bei kūrinių perfrazavimą. Jaunieji choreo
grafai arba apskritai nesidomi šokamuoju folkloru, arba nesu
geba jo panaudoti sceninei kūrybai. Choreografinis folkloras
studijuojamas fragmentiškai, išrautas iš konteksto. Tad kaipgi
liaudies menas gali tapti jauno kūrėjo dvasios savastimi,
pasiekti jo širdį ir ten užauginti sodą, jeigu pats kūrėjas
visomis išgalėmis tam priešinasi arba laukia, kad obuolys it
Niutonui pats bumptelėtų ant kaktos ir — eureka!— tarsi iš
gausybės rago savaime pasipiltų scenos šedevrai. Deja. Ne
paslaptis, jog į pastarojo laikotarpio sceninius kūrinius be
veik nekontroliuojami skverbiasi kosmopolitinės choreografi
jos elementai, o kartu su jais — mums svetima arba beveidė
tautinio šokio interpretavimo bei atlikimo maniera. Kodėl
taip yra? Gal dėl visko kalta netobula specialistų rengimo
pograma, aukštos kvalifikacijos šokio kompozicijos dėstytojų
stygius ar tiesiog nepakanka dėmesio dalyko metodologijai?
Matyt problemos esmė slypi dar giliau. Dabartinės kartos van
gumas, nesugebėjimas savarankiškai mąstyti, nenoras sąžinin
gai dirbti yra ne kas kita, kaip visuotinio humanitarinės kultū
ros nuosmukio padarinys. Kaip dabar madinga sakyti, mes —
„pražiopsotųjų žmonių", prarastoji karta, jau gimdanti į save
panašius. . .
Bet grįžkime prie liaudies šokio sceninės plėtotės prob
lemų. Didžiausią nerimą kelia sceninių kompozicijų, sukurtų be
jokio folklorinio pagrindo, tik imituojančių liaudies choreogra
fijos stilių, menkavertiškumas. Tačiau ką mes žinome apie liau
dies choreografijos stilių? Ši poblema yra labai sudėtinga ir iki
galo neištirta. Studijuodami folklorinę medžiagą, susipažįsta
me su choreografinėmis liaudies šokių meninės išraiškos prie
monėmis, jų panaudojimo liaudies kūryboje formomis ir ban
dome atsekti jų pritaikymo bei plėtojimo būdus sceniniam liau
dies šokiui. Gilindamiesi į vertingiausių sceninių kompozicijų
struktūrą, ieškome tipiškų liaudiško stiliaus požymių, kurie
suteikia nacionaliniam šokiui savitumo. Vieną kitą aprašomojo
pobūdžio pastebėjimą apie lietuvių liaudies šokį, nacionalinį
tautos charakterį randame istoriniuose lietuvių tautosakos ty
rinėtojų, etnografų, rašytojų, kronikininkų raštuose.
Pacituosime keletą ištraukų iš profesoriaus J. Lingio
metodinės medžiagos apie sceninį lietuvių liaudies šokį.
Rytų Prūsijos lietuvių tautosakos ir etnografinės me
džiagos rinkėjas Eduardas Gizevijus (1798-1880), matęs lietu
vaites, šokančias nacionalinį šokį „Kepurinę", be kita ko, pas
tebi: ......iš jų nevaržomų judesių prabilo toks grakštumas ir
dailus orumas, jog stačiai gavau stebėtis tais įgimtais ga
bumais".1 Jurgis Pabrėža (1771-1849), kunigas, botanikas
apie 1822 metais Lietuvoje paplitusį ir ilgainiui prigijus į
„Anglėzą" („Jingelčiką") rašė: „Tas vėlei gi tancius labai
yra špėtnas. Nes losnai padūkusiu vyriškis su moterišku
šokdami krut, kraipos, dreb ant cielo kūno, rodydami vie-

1Lingys J. Folklorinės medžiagos panaudojimas lietuvių sceninio šokio kūry
bai //Choreografijos problemos: Teorinės konferencijos „Lietuvių liaudies ir
sceninės choreografijos santykis ir problemos" medžiaga.— V . , 1974.— P. 68.

Lingys J. „Kepurinė , „Kepurėlė“ // Sceninis lietuvių liaudies šokis — V
1979. —P. 40.
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sceninė kūryba
nas antram kaip didžiai maloniai abudu mylis ".1 Motiejus Va
lančius „Palangos Juzėje": „Man tą (čia: „Anglėzą") griežiant,
spardės visi kiek tinkami, vaikiukai vos grindų neišmušė su
kulnimis".2 Petras Cvirka romane „Meisteris ir sūnūs" (1936m.)
šitaip mini „Drebulinį": „Trūkčiodamas pečius, merkdamas
akį sustojusiems, miklindamas kojas, kulnu tvatydamas
sau į užpakalį, meisteris vedasi už rankos mamytę.
(. . .) Meisteris it ožys plikinamas strakalioja vis smarkiau, su
priklaupimais ant vienos kojos".3 Iš pateiktų ištraukų atro
dytų, kad lietuviai, garsėję oriu būdo santūrumu, kartais links
mindamiesi nevengdavo smagiai ar net padūkiškai pasišokti.
Tačiau lietuviško charakterio tyrinėtojai pastebi, jog mes dau
giau ramaus nei karšto būdo. O apie lietuvių lyrišką, poetišką
dvasią vokiečių žurnalistas Otas Glagau (1834— 1892) rašė: „Jei
nėra muzikos, tai lietuvininkės nesuka sau galvos, kuo ją pa
keisti: tada jos pačios dainuoja šokdamos. Yra žinoma, kad visi
lietuvininkai iš prigimties yra dainininkai ir poetai".4 Labai
išraiškingą lietuvių būdo charakteristiką istorijai paliko v o 
kiečių filosofas Imanuelis Kantas (1724— 1804): „Tai, kad prūsų
lietuvis tikrai nusipelno idant būtų išlaikytas jo charakterio
savitumas. . . ( . . . ) Prie to dar pridedu, kad jis, būdamas mažiau
linkęs pataikauti, negu jo kaimyninės tautos, su savo vyresniai
siais yra pratęs kalbėtis kaip su lygiais — nuoširdžiai ir atvirai;
pastarieji to nepriima uz bloga ir išdidžiai nestumia paduotos
rankos, nes be kita ko, jiė žino, kad jis mielai padarys viską, ką
laikys reikalinga. Jo išdidumas yra visiškai skirtingas nuo vie
nos kaimyninės tautos žmonių pasipūtimo, kai tarp jų yra kas
nors kilmingesnis — nes tai greičiau savo. vertės jutimas, reiš
kiantis drąsą ir laiduojantis jo ištikimybę"5.
' Pridėsime dar keletą svetimtaučių pastabų apie musų tau
tinį šokį. Gruzinų šokėjai, stebėję smagią J. Lingio „Greitpolkę", labai vikriai pašoktą „Lietuvos" ansamblio artistų, nuošir
džiai pasiteiravo: „O ar nėra jūsų repertuare ko nors gyvesnio,
temperamentingesnio?" Prancūzai, vienos teatro trupės akto
riai: „Jūsų šokis labai artimas mūsų pasaulėjautai. Jame tiek
subtilumo, takto ir nuosaikumo". Taigi atrodytų, kad lietuvių
tautiniam charakteriui ir jo išraiškai meninėje kūryboje nėra
būdingi rėksmingi superliatyvai: nei pašėlęs siautulingas tem
pas, nei kampuotas, aštrus judesio staigumas, nei sinkopuotas,
sudėtingos ritmikos trūkčiojantis žingsnis. Matyt lietuviško
šokio koloritui labiau tinka prislopintų spalvų paletė, nuošir
dus, atviras, paprastas (o ne demonstratyvus) siužetinių charak
teristikų tonas.
Nacionalinio stiliaus problema giliau paanalizuota E. M or
kūnienės teoriniame darbe „Lietuvių liaudies choreografijos
bruožai", (V.: Mokslas, 1982.— 100 p.), kuriame autorė klasi
fikuoja liaudies choreografiją pagal judesius, tiria, kokie
žingsniai, figūros, piešiniai jai būdingi. Šis darbas suteikia
išties vertingų žinių apie mūsų tautinių šokių stilių.
Nacionalinio stiliaus problema tiesiogiai ar netiesiogiai pa
liesta kai kuriuose 1971 metų teorinės konferencijos choreo

1 Lingys J. „ Anglėzas" (Žiogeliai) / /

grafijos klausimais pranešimuose (J. Lingio „Folklorinės me
džiagos panaudojimas lietuvių sceninio šokio kūrybai", J. Gu
davičiaus ir J. Čapaitės „Tarybinė tematika lietuvių sceniniame
šokyje", S. Skrodenio ir K. Poškaičio „Folklorizmas ir folkloro
problemos šiandieninėje choreografijoje"). Tyrinėdami nacio
nalinio stiliaus problemą, neišsiversime be vieno svarbiausių
kultūros reiškinių tyrimo ir aiškinimo būdų — lyginamojo isto
rinio metodo, kuris padėtų nustatyti, kiek tam tikru istoriniu
laikotarpiu lietuvių etnografinei kultūrai darė įtakos kaimy
ninių tautų folkloras, kaip tai atsiliepė nacionalinio stiliaus
grynumui, kokie kaimyninių tautų etnografijai būdingiausi
požymiai peržengė teritorines gretimų tautų ribas ir įsitvirtino
pakraščių etnografijoje. Lietuvių papročių, liaudies choreogra
fijos tyrimas, lyginant juos su kaimyninių tautų etnografija ir
folklorine kūryba, atskleistų daug įdomių paralelių šių dienų
kūryboje, leistų pasekti liaudiškos choreografijos raidos vingių
panašumus bei skirtumus ir padėtų aiškiau pamatyti naciona
linės choreografijos stiliaus kontūrus, kurie išryškėjo ilgo
istorinio tautinės kultūros vystymosi procese.
Lietuvių sceninės choreografijos plėtotei būtų naudingas
įdomus ir atidaus studijavimo vertas šiuolaikinių lietuvių kom
pozitorių kūrybos patyrimas. Intelektualios meninės mąstyse
nos kompozitorių B. Kutavičiaus, A. Martinaičio, O. Narbu
taitės, A. Bartulio, A. Urbaičio kūriniuose girdime archaiškos
folklorinės muzikos intonacijas. Skamba pažįstamos sutartinių,
liaudies dainų temos, talentingai perdirbtos arba autentišku
pavidalu organiškai įpintos į modernios, sudėtingos muzikinės
formos kurinių audinį. Pirmąsyk klausantis, pavyzdžiui, B. Kutavičiaus kurinio „Paskutinės pagonių apeigos", patiri keistą,
tačiau labai gyvą „kraujo ryšio" su savo tautos praeitimi
jausmą: tarsi muzika pasakotų apie tave patį — skamba tokie
tavo dvasiai artimi, savi, sakytum daugsyk girdėti garsai. Dėl
tokios muzikos nacionalumo netenka abejoti.
Šiandien, kai smarkiai išaugo domėjimasis liaudies menu,
papročiais ir kitais tautinės savimonės reiškiniais, palengva
keičiasi požiūris ir į sceninę liaudies choreografiją. Mažai ką
žavi efektingos šokio technikos demonstravimas: „baleriniškos" laikysenos šokėjai, virtuoziški sukiniai, pašėlę tempai
rodo, jog tokių sceninio liaudies šokio kompozicijų autoriai,
deja, orientuoja tautinį šokį lietuvių liaudies meno tradicijai
svetima kryptimi.
ALINA KIRVAITIENĖ
LTSR mokslinio metodinio kultūros
centro Choreografinio folkloro
sektoriaus vedėja

Sceninis lietuvių liaudies šokis.— V.,

1975.— P. 20.
2 Ten pat. P. 21
3 Lingys J. „ Drebulinis" / /

P. 15

Sceninis lietuvių liaudies šokis .— V., 1977.—

4 Lingys J. Sceninis lietuvių liaudies šokis .— V., 1979.— P. 40

sJurginis J. Lukšaitė I. Lietuvos kultūros istorijos bruožai. — V., 1981,— P. 183.
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15 LIAUDIES KŪRYBOS PALIKIMO

Vėdaras

Vėdarą šokdavo apie Sedą bet ka
da: per vestuves, per kokio nors darbo
pabaigtuves ar šiaip pasilinksminimą.
Šokiui visi sustodavo poromis ir
sudarydavo bendrą ratelį; merginos at
sistodavo savo poros vaikinams iš deši
nės, ir visi susikabindavo rankomis
paprastai žemai. Vidury ratelio atsisto
davo viena pora, kuri susikabindavo
polkai.
Muzika — dviejų dalių po 8 taktus.
Metras — 2/4. Šokį sudaro dvi figūros:
ratelis apie viduryje esančią porą ir
vėdaro išvertimas.

Ratelis smagiai sukamas dvigubuoju žingsniu į dešinę pusę, o viduryje
esanti pora šoka polką. Ketvirtojo tak
to metu („viens-du") viduriniosios po
ros šokėjai suploja rankomis Jie gali su
ploti prieš save, aukštai, pasilenkę že
mai, už nugarų, delnais vienas su kitu ir
kt. Ratuotoj ai tuo metu neploja, žiūri.
5—8 taktas
Vidurinioji pora šoka polką į kitą
pusę, o ratuotojai atsuka ratelį atgal,
t. y. kairėn. Paskutiniojo takto metu vi
durinioji pora sustoja ir žiūri, o ratelį
sudarančios poros privalo suploti taip,
kaip anksčiau plojo vidury šokusieji.

arba tą, kuri gerai suplojo), paima už
rankų (mergina — už vaikino rankos,
vaikinas — už merginos rankos) ir rate
lį išverčia, išvesdami visus pro kokį
nors vieną priešingoje pusėje esantį
tarpą (1 pieš.). Muzikos antrąją dalį
grodavo daugiau kartų — tiek, kiek rei
kėdavo išvertimui. Toliau šokis buvo
kartojamas, tik į vidurį eidavo jau kita
pora, būtent ta, kurią vesdavo už rankų
vidury buvusi pora.
Nauja vidurinioji pora stengdavosi
suploti ir vėdarą išversti kaip nors ki
taip. Pavyzdžiui, vedžioti šokėjus lan
džioj ant pro tarpus tai į išorę, tai į vidų
(2 pieš.) arba tik į išorę (3 pieš.).
Šokį, visaip įvairuodami, šokdavo,
kol patikdavo.

Vėdaro išvertimas (n tkt.)
Ratelis (8 tkt.)
1—4 taktas

1 pleS.

1—n taktas
Vidurinieji, nusižiūrėję kurią nors
porą iš ratelio (tą, kuri blogai suplojo

2 pleS.

Užrašė Juozas Lingys 1947 metais
Plungės raj. Alsėdžių km. iš A. Ma
žeikaitės, gim. 1892 m. (CVL MA F 393,
ap. 1., b. 107).

3 pleS.

PRAKTINIAI PATARIMAI

Kai veiksmas vyksta
scenoje
Sutvarkę patalpą pagal jos paskirtį,
vėliau interjero iš esmės ir nekeičiame.
Scena— specifinė interjero dalis, ją
apipavidaliname kiekvieną kartą kitaip,
priklausomai nuo renginio pobūdžio.
Apipavidalindami sceną folklorinio
ansamblio pasirodymui ar vakaronei,
naudojame liaudies meno elementus —
sodus, iš vytelių pintus paukščius, juos
tas, verpstes. Šios dekoracijų detalės
yra padidinamos, kad atitiktų scenos
proporcijas ir gerai matytųsi. Kai ką,
pavyzdžiui, paukščius, sodus, gali pada
ryti liaudies meistrai, kitos detalės —
butaforinės. Juostos nupiešiamos arba
užpurkščiamos ant medžiagos per geo
metrinių raštų trafaretus (guašas pra
skiedžiamas vandeniu ir sumaišomas su
stalių arba PVA klijais). Scenografijos
elementai erdvėje gali būti išdėstomi
tiek simetriškai, tiek nesimetriškai, iš
ryškinant kurį nors vieną, prie pagrin

dinio derinant kitus arba kitaip. Prirei
kus galima panaudoti ir liaudiškus bal
dus.
Pateikiame keletą scenos apipavi
dalinimo eskizų. Dekoracijas galima pa
gaminti be brėžinių, tačiau nemažai dar
bo reikalauja regioninės etnografinių
elementų specifikos išlaikymas. Atkrei
piame dėmesį, jog įgyvendinant pasi
rinktą eskizą ar kuriant savąjį, būtina
laikytis regioninio spalvų derinio, for
mų, puošybos elementų. Spausdintos
medžiagos apie papročių atributiką ir
kt. bibliografiją rasite J. Kudirkos kny
goje „Lietuvių liaudies meno šaltiniai.
Publikacijų apžvalga". (K., 1987.— 132p.).

1 pav. Juostos pakabintos scenos gilumoje
ir nutiestos iki portalo. Arčiausiai žiūrovo paka
binti paukščiai, truputį toliau už jų — sodas.
2 pav. Dominuoja dvi didelės juostos, paka
bintos ant štangų (galima ištempti virves). Kom
poziciją papildo sodai (centre — didelis, iš šonų
gali būti mažesni). Sodų gali būti ir daugiau, juos
galima pakabinti simetriškai, galima vienus paka
binti aukščiau, kitus žemiau ir kitaip. Centre —
liaudiški baldai.
3
pav. Imituojamas lauko vaizdelis. Domi
nuoja vartai, padaryti pagal liaudies architektū
ros tradicijas. Ant stovų— tuo pačiu stiliumi
pagamintos padidintos verpstės (išdrožiamos iš
medžio; gali būti ažūrinės, įvairių formų), suo
lai — liaudiški.

ALEKSANDRA JACOVSKYTĖ

*

4
pav. Kaimiškos trobos interjero elemen
tai — skrynia, kėdės, centre — padidinta rankš
luostinė. Rankšluostis nuleidžiamas iki grindų
ir nutiesiamas kaip takelis. Iš abiejų šonų paka
binami (arba nupiešiami ant fono) liaudiškos or
namentikos fragmentai.
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Prisiminti, suprasti, saugoti...
Rietavo meno mėgėjų klube „Mūza"
1973 m. rudenį Rietavo zoninių kul
tūros namų metodininkė Roma Durkienė, grįžusi iš kursų Vilniuje, su entu
ziazmu dalijosi naujiena — Estijoje jau
dirbama kitaip, ten atsirado mėgėjų klu
bai. Miestelio kultūros namų ir biblio
tekos darbuotojams ta idėja patiko. Ka
dangi Rietavas nuo seno garsėja kultū
ros tradicijomis — čia dar praeitame
šimtmetyje veikė žemės ūkio, muzikos
mokyklos, čia mokytojavo Laurynas
Ivinskis, Plungės rajone dar gyvas
M. K. Čiurlionio žingsnių aidas — nu
spręsta, kad busimojo klubo veikla
turi būti susijusi su menu, literatūra.
Ilgai nelaukus, skelbimų lentoje buvo
pakabintas kvietimas į steigiamąjį susi
rinkimą. Atėjo 16 žmonių, aptarė klubo
nuostatus, emblemą, išrinko pavadini
mą. Taigi 1973 m. spalio 18 diena ir tapo
Rietavo miestelio meno mėgėjų klubo
„Mūza" gimtadieniu.
Klubo tikslas — pagyvinti estetinį
lavinimą, propaguoti profesinį ir liau
dies meną. Klubo nariu gali būti kiek
vienas rietaviškis, besidomintis menu,
pageidaujantis šviestis pats ir šviesti
kitus.
Klubo branduolį sudarė Rietavo v i

durinės mokyklos mokytojai Regina
Šimkienė, Algirdas Karačionka, Karo
lina Pakalniškienė, Rietavo tarybinio
ūkio-technikumo dėstytojos Teodora
Valavičienė, Laima Čajauskienė. Akty
vūs klubo renginių dalyviai yra mūsų
liaudies teatro režisierius Stepas Eigirdas, medicinos seserys Danutė Beržinienė, Stefa Oselienė, farmacininkai Budri
kiai ir kt.
Per 15 metų klubas turėjo apie 40
narių. Vieniems išvykus gyventi kitur,
jų vietą netrukus užima kiti. Klubo
narių amžius įvairus,— yra ir 20-mečių,
ir pensininkų.
Sunku būtų išvardyti visas temas,
kurias nagrinėjome savo susirinkimuo
se per tuos 15 metų. Klubo taryba nuolat
ieškojo naujų, patrauklių veiklos for
mų. Rengėme knygų aptarimus, rašyto
jų sukakčių minėjimus, išvykas į Var
duvą, Kulius, Bukantę, Kauno muziejus,
Klaipėdos paveikslų galeriją, organiza
vome Rietavo liaudies teatro spektaklių
aptarimus.
Su Plungės rajono kultūrine, muzi
kine praeitimi mus plačiai supažindino
nenuilstanti kraštotyrininkė mokytoja
E. Ravickienė; su žymiausių rusų rašy

ABEJOJU, SVARSTAU, SIŪLAU

M ūsų žiemos šventės
Lietuvoje nebūta šiaurių žiemų —
nuo speigo trioškėjo tvoros ir trobų są
sparos, pūtė šaltas žiemys, vėpūtiniai
pernakt užpustydavo trobų duris neatidarytinai, bet vis tiek tai nebuvo baltųjų
meškų ir šiaurės pašvaisčių žiemos. To
dėl ir naujametinių senių šalčių pas mus
nesigirdėjo nuo senų senovės.
Kiekviena tauta turi neišsemiamus
klodus savo tautosakos, mitologijos, pa
pročių. Taigi neprotinga būtų visų tautų
papročius ir metinių švenčių šventimus
mauti ant vieno kurpalio, vienodinti,
niveliuoti. Neįdomu, nuobodu. Kas gali,
pavyzdžiui, italui Naujųjų metų naktį
uždrausti išmesti senus puodus tiesiog
per balkoną, jeigu jis tiki taip atsikratysiąs senų bėdų? Kodėl nepaieškojus
gražmenų kiekvienos tautos papročių
atminties kloduose ir nepadarius kalen
dorinių švenčių margų margiausių? Jau
kas ne kas, o mūsų „šiltų kraštų" (Vidu
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rinės Azijos) tautų žmonės neturėjo nei
speigų, nei sniego, nei eglučių (jų ir
Naujieji metai ne mūsų laiku buvo
švenčiami), tai koks čia jiems tas raudonanosis sušalęs Naujųjų metų senis?
Ne užmiršti, o atkasti iš užmarš
ties ir įvilkti į šiandieninį rūbą visų
tautų papročius — tai būtų gražaus mar
gumyno ir Naujųjų metų, ir kitose šven
tėse. Atimkim iš žemaičių Užugavų
(Užgavėnių) ulionių šurmulį,— ir prarastume daug džiugaus žavesio mūsų
kasdieninių dienų tėkmėje. ..
Mūsų kaimo gryčių papečkiuose ir
kamarose gyveno maži žmogelyčiai —
kaukučiai, barzdukai, nykštukai, pūkiai. . . Jiems valgio nedaug tereikė
davo patiekti, o ir rūbeliai jų buvę rieškučiosna sugniaužiami,— bet
jau
džiaugsmo ir naudos geriems (tik ge
riems!) namams iš jų buvo gausu. Jie ir
šeimyną apsiūdavę, ir naktimis žmonių
neužbaigtus darbus (ypač mėgo padėti

tojų bei poetų kūryba ir biografijo
mis — mokytoja R. Šimkienė. Vidurinės
mokyklos lituanistė R. Litvinienė, tary
binio ūkio-technikumo dėstytoja T. Va
lavičienė parengė ne vieną pranešimą
apie Lietuvos rašytojus, jų kūrybą. Ypa
tingą dėmesį skiriame Žemaitijos kul
tūros veikėjams. Pastaraisiais metais
„eksploatuojame" jaunos
literatūros
mokytojos Birutės Kauliutės žinias ir
pasakotojos talentą,— ji mums išsamiai
apibūdino Lazdynų Pelėdos, Povilo Vi
šinskio, Martyno Mažvydo kūrybą ir
gyvenimą.
Klubo užsiėmimuose esame nagri
nėję ir Z. Verno, E. Hemingvėjaus,
R. Bernso, Dž. Bairono, R. Gamzatovo,
Č. Aitmatovo kūrinius.
Mūsų jėgoms „įkandamos" tik li
teratūrinės temos, o šviestis ir šviesti
kitus dailės, muzikos klausimais mums
padeda tų sričių specialistai. Esame la
bai dėkingi Klaipėdos paveikslų galeri
jos vedėjai Jovitai Skolevičienei už va
karus, praleistus drauge su mumis. Jos
nuoširdūs, įdomūs, skaidrėmis, repro
dukcijomis iliustruoti pasakojimai apie
grožio suvokimą, paveikslo vertinimą,
apie lietuvių dailę, parkų skulptūrą ir

siuvėjams) užbaigdavę, ir šiaip malonūs
namų „pridėčkai" būdavę, jei tik jų kas
iš namiškių neužpykdydavę. Vėliau jie
buvo „pristatyti" ir žiemos šventėms
(Kalėdoms, Naujiesiems metams) dova
nas nešioti, ypač vaikams, o ir doriems
suaugusiems. Žinoma, šeimininkės
tiems papečkiniams mažutėliams kokiu
pavilgu ar gardėsiu atsimokėdavo —
ypač jie mėgę kiaušinienę (kaip ir ait
varai).
Žiemos saulėgrąžos šventės gra
žiausias šauklys — elnias devyniaragis.
Ant jo kiekvieno rago vis po dyvą klo
jasi: ant vieno Aušrinė žiba, ant antro
Saulė teka, ant trečio Mėnuo švyti, o ant
devinto rago „kavolėliai" kala ir nukala
tau, žmogau, tai, ko labiausiai reiks vi
siems metams — laimės, sėkmės, ramu
mo, ko nusipelnei ir ko prašai. Mergai
tėms kala „auksalio žiedus" ir „cidabro
žirkles", kuriomis nukarpius „pušų vir
šūnes ir aglių šakelas" gali išvysti savo
ateities dvarus ir sapnų rūmus. . . Gro
žybė ir svaja neišpasakyta!
Ateidavo per žiemos šventes ir
meška, žinoma, su medaus bačka, su
lėtu valstietišku gerumu ir ramia ne
skubta. . . Ateidavo gervė, dalindama
vaisingumą, šeimyninę laimę ir santar
vę, dainose minimas zuikelis ir vilkelis.
Taigi buvo savi, žinomi personažai,

kt. daugeliui iš mūsų buvo gera este
tinio lavinimo mokykla.
Muzikos mėgėjai dar ir dabar pri
simena susitikimus su LTSR valstybinės
konservatorijos Klaipėdos
fakultetų
dėstytojomis N. Morkūnaite ir V. Žu
kauskiene, padovanojusiomis mums
jaudinančius fortepijono muzikos vaka
rus, kuriuose skambėjo M. K. Čiurlio
nio, J. S. Bacho ir F. Šopeno kūriniai.
Klubo nariai mielai padeda organi
zuoti vakarus miestelio visuomenei.
Antai 1975 m., L. Čajauskienei pasiūlius,
surengtas teatralizuotas vakaras „Tu
saulę ant rankų neši" M. K. Čiurlionio
jubiliejui. Nuo tada „Čiurlionianos" ta
po tradicinėmis.
Gražiu akordu nuskambėjo Rietavo
bibliotekos 50-čiui skirtas vakaras, ku
rį suorganizavome 1987 m. pabaigoje.
Praeitą vasarą nutarėme atgaivinti
senas tradicijas ir surengti Jonines.
Jau dabar klubo nariai renka me
džiagą ir mąsto, kaip paminėti Rietavo
kultūros namų 40-metį (1989 m.) ir elek
trifikacijos Lietuvoje 100-ąsias (1892—
1992) metines, nes pirmoji elektros lem
putė Lietuvoje įsižiebė Rietave.
Savo veikla klubo nariai propaguo
ja istorinę, kultūrinę miestelio praeitį,
stengiasi pagerbti kiekvieną mums
brangų jubiliejų, įžiebti žmonėse geru
mo ir pagarbos menui, Tėvynei ugnį.

ROTA BUDRYTĖ
„Mūzos" klubo prezidentė,
Rietavo tarybinio ūkiotechnikumo dėstytoja

miško ir pasakų pasaulio kaimynai.
Snieguolės neturėjom, žiemos karalie
nės taip pat — nei su karūnom, nei be
karūnų. Nesudvasinti tai personažai, negyvi.
Atvirai pakalbėkim: juk nusibodo
seniai šalčiai raudonom nosim ir žan
dais, nusibodo ir šaltos baltos snieguo
lės! Gerai dar, kad seneliai nudažytom
nosim, bet, būdavo, tos nosys ne nuo
dažų ir ne nuo šalčio pamėlusios — va
žinėjo po miesto daugiaaukštes trobas
triukšmingi seneliai su atvėpusiais dova
nų maišais, ir nežinia, ką jie linksmi
no — mieguistus vaikus ar įkaušusius
dėdes.. .
Galėtų barzdotus ilgaskvernius se
nius pakeisti ir miklesni pasakų per
sonažai, o pasakų mūsų tautosakininkų
surinkta devynios galybės, tik reikia
išmonės kiekvienai įstaigai, mokyklai,
darželiui, reikėtų ruoštis Naujiesiems
metams ne „cup lup" nuo gruodžio
vidurio. Tegul turi kiekviena mokykla
vis kitus dovanų dalintojus iš pasakų,
beriančius vaikams dovanas iš maišų,
kepurių, klumpių, kaip iš neišsenkan
čios pasakų išminties ir gerumo
versmės.
IRENA BORISEVIČIENĖ
Liaudies dainų atlikėja

Atviras laiškas
kultūros darbuotojams
Gerbiamieji, žinodama, kad tai, ką
pirmose šio laiško eilutėse noriu pri
minti, jau išdėstyta ir suformuluota įvai
riuose susirinkimuose, Sąjūdžio rėmimo
grupių rezoliucijose ir kt., kad akty
viausių, labiausiai į Persitvarkymo vei
klą įsitraukusių kultūrininkų sąmonėje
šios nuostatos įsitvirtino ir paskatino
ieškoti kelių iš susidariusios padėties,
kreipiuosi į tuos kultūros darbuotojus,
kurie galbūt dar neatkreipė dėmesio į
mūsų kultūros deformacijų tragiškumą
ir žalą.
Pastaraisiais metais itin nugyventa
laisvalaikio kultūros institucijų veikla.
Rajonų, miestų, miestelių klubinės įs
taigos, muziejai, bibliotekos buvo pa
verstos ideologinių įstaigų įrankiais.
Respublika savo kultūros politikos ne
turėjo, ir, perėmus sąjunginę patirtį,
kultūrinio švietimo įstaigos pradėtos
laikyti pagalbine partijos komitetų jėga
vykdant politines kampanijas, ideologi
nius nutarimus. Kultūriniai renginiai ir
akcijos, muziejų ekspozicijos ir kt. bu
vo skiriamos ne gyventojų kultūrinio
lygio kėlimui, o manipuliacijai žmonių
nuomone, jausmais. Tokiai praktinei
veiklai vykdyti aukštas intelektas ne tik
nereikalingas, bet ir žalingas. Many
čiau, kaip tik todėl ir buvo toleruojama
kasmet didėjanti kadrų kaita, dešimtme
čius nekylantis atlyginimas, žemiausias
tarp inteligentų išsilavinimas. Iki šiol
ne visi vadovaujantys darbuotojai su
vokia, kad šioje srityje galimas laisvas
kūrybinis dar beis.
Dabartiniu laikotarpiu, vykstant
energingiems tautos apsivalymo proce
sams, mus baugina kultūros susiskai
dymas, arteliškumas ir žinybiškumas,
pigios komercinės kultūros propagavi
mas. Norint šiuos procesus išgyvendin
ti, būtina kelti kultūros darbuotojo
kompetenciją ir kvalifikaciją. Tačiau ar
visi kultūros darbuotojai supranta, kad
Lietuvos kultūros politikos vykdymas,
tautinės kultūros ugdymas — kiekvienų
kultūros namų, kitų kultūros institucijų
pareiga?
Šių metų sausio mėnesį į Kultūros
darbuotojų tobulinimosi institutą kelti
kvalifikacijos buvo pakviesti kultūros
namų metodininkai liaudies tradici
joms. Suprasdami, kad liaudies tradici
jos, apeigos sudaro mūsų kultūros pa
grindą, o susistemintų žinių mokymo
įstaigose negaunama, gilesnei analizei
mes pasirinkome būtent šią temą. Užsi
ėmimus vedė žymūs mokslininkai doc.
S. Skrodenis, ist. m. k. A. Vyšniauskaitė,
filol. m. k. N. Vėlius, prof. V. Jakelaitis,
doc. K. Stoškus, filos. m. k. Z. Jackūnas
ir kt.
Deja, iš visų Respublikos rajonų ir

miestų kelti kvalifikacijos atvyko tik
12 kūrybinių darbuotojų. Jau praeitais
metais susivokta, jog įvyko didelė anks
čiau įgytų žinių ir patyrimo devalvacija,
tačiau šį faktą paprastai greičiau su
pranta aukštesnį išsilavinimą turintys
specialistai. Tai įrodo ir atvykusieji —
beveik visi jau baigę aukštuosius mok
slus. Klausytojai pasirinko įdomias bai
giamųjų darbų temas, kurias išstudija
vę, tapo pasirinktos apeigų kultūros sri
ties žinovais, tikrais specialistais. Džiu
gina Kauno rajoninių kultūros namų
metodininkės M. Janiūnaitės darbas
„Žiemos išlydėjimas ir ankstyvojo pa
vasario šventės". Respublikinių liaudies
švietimo kultūros rūmų liaudies tradici
jų skyriaus vedėja I. Kriščiūnienė na
grinėjo sudėtingas simbolikos ir mito
logijos sąsajas kalendorinėse šventėse,
Kupiškio rajoninių kultūros namų me
todininkė L. Totorytė susirinko unikalią
medžiagą iš savo vietovės apie Kūčias
ir Kalėdas, kruopščiai studijavo šiaulie
tė D. Klepšienė, švenčioniškė A. Svirbutavičienė, kretingiškė A. Buntinienė.
Nuoširdžiai dirbo Šalčininkų rajono
kaimo kultūros namų darbuotojai, gili
nę savo žinias laisvalaikio kultūros sri
tyje.
Nė pirmą kartą kelti kvalifikacijos
susirenka tokios mažos grupės. Tai ir
yra realybė, rodanti kadrų kaitą ir tai,
kiek kas atsidavęs kultūriniam darbui.
Šiandien visi turėtume nuoširdžiai
atestuoti save, tada suprastume, kad bū
tina savo nuskurdintą intelektinį baga
žą papildyti naujomis koncepcijomis ir
žiniomis. Norėdami padėti regeneruoti
pažeistą tautos dvasinę kultūrą, šalinti
fasadinės kultūros apraiškas, turime pa
tys būti verti šio darbo, žinoti bent jau
kultūros vyksmų priežastingumą, jos
puoselėjimo abėcėlę.
Valstybė įsipareigojo kelti mūsų
kvalifikaciją. Tai unikalus reiškinys. Pa
saulyje paprastai už aukštesnės kvalifi
kacijos įgijimą yra mokama. G&1 todėl
ten žinios ir įgūdžiai labiau ir brangina
mi? Manau, kad ateityje ir pas mus bus
imtasi šios problemos ir pasirūpinta,
kad kultūros darbuotojui už įgytą kvali
fikaciją, erudiciją ir įgūdžius būtų ati
tinkamai atlyginama. O kol kas — bū
kime sąmoningi.
Laukiame Jūsų Kultūros darbuoto
jų tobulinimosi institute.
GIEDRE KVIES KIE NĖ
1989 m. sausio 12 d.
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Quo vadis, lengvoji muzika?
Vėl respublikos spaudoje nesiliauja
diskusijos tarp vadinamosios rimtosios
ir lengvosios muzikos gerbėjų, vėl kla
sikai plūsta metalistus ir į juos panašius,
o šie džiūgauja, kad, pavyzdžiui, rengi
nys „Rock forum-88" sutraukė apie
30 000 žiūrovų, o į kai kuriuos kameri
nius klasikinės muzikos koncertus susi
renka tiek pat, tik... be trijų paskutiniųjų
nulių. Kodėl gi susidarė tokia situacija?
Priežasčių daug. Tai ir labai prastas
vaikų, jaunimo muzikinis bei estetinis
lavinimas, ir liaudies, klasikinės muzi
kos propagandos spragos, ir netoliare
giška, nekompetentinga mūsų kultūrai
vadovavusių darbuotojų, masinės infor
macijos priemonių pozicija, kai metai iš
metų jaunimui buvo kalama į galvą, kad
Bachas, Šubertas, Čaikovskis, Šostakovičius — tai puiku, o Bitlai — tai Va
karų kapitalistinio pasaulio ideologinė
diversija.
Ką gi, veiksmas lygus atoveiks
miui. Į „pagarbą" jų pamėgtoms muzi
kos rūšims mūsų jaunimas atsakė tokia
pat „pagarba" klasikiniam palikimui.
Taigi „klasikų" ir „rokerių" santy
kiai paaštrėjo, tačiau skaitytojų dėme
sį norėčiau atkreipti į kitką. Pastaruoju
metu lietuvių lengvosios muzikos situa
cija iš esmės pasikeitė, ir to negalima
nepastebėti. Kas gi atsitiko?
Visų pirma, lengvoji muzika gana
ryškiai pasiskirstė į keturias kategori
jas: tradicinę estradą, džiazą, roką ir
popmuziką. Tiesa, daugelio šalių muzi
kologai džiazo nebepriskiria lengvajai
muzikai ir traktuoja jį kaip visiškai
atskirą muzikos kategoriją. Išties, daž
na šiuolaikinio džiazo kryptis artima
avangardinei „rimtųjų" •kompozitorių
muzikai. Tačiau, kadangi iš pradžių
džiazas tarnavo žmonių pasilinksmini
mui, pagal tradiciją paliksime jį lengvo
sios muzikos rėmuose.

Tradicinė estrada
Ši muzikos rūšis ilgus metus būvo
populiariausia. Su ja susieta įžymių mū
sų kompozitorių B. Gorbulskio, T. Makačino, R. Racevičiaus, A. Raudonikio,
M. Noviko, V. Telksnio bei kitų kūryba.
Dešimtmečius
klausytcyjai
žavėjosi
Dž. Mažeikaitės, N. Tallat-Kelpšaitės,
Respublikos
nusipelniusių
artisčių
N. Ščiukaitės, J. Miščiukaitės, O. Valiu
kevičiūtės, S. Povilaičio, V. Malinausko,
kitų populiarių solistų balsais.
Šandien mūsų estrada merdi. Ban
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dymai prikelti ją pilnaverčiam gyveni
mui kol kas be rezultatų. Apie šiuolai
kines, jaunimą dominančias problemas
pradėjo dainuoti saviveikliniai roko
muzikantai. Dainavo kaip kas išmanė,
dažnai nemokšiškai, drastiškai, bet vi
suomet nuoširdžiai. Ir bendraamžiai
jais patikėjo. Estrados kūrėjai bei at
likėjai liko be klausytojų. Išsilaikė tik
būrelis. Juos ir tenkina televizija bei
radijas, mūsų estrados solistai — vete
ranai, TVR lengvosios muzikos orkest
ras, tačiau pastarojo jubiliejiniai trisde
šimtmečio koncertai vyko beveik tuš
čiuose Vilniaus sporto rūmuose ir dar
kartą patvirtino, kad paklausos šiai mu
zikai Respublikoje nebėra.

Džiazas
Ši muzikos rūšis kelia mažiausiai
problemų. Nors pirmasis džiazo kon
certas pas mus surengtas tik prieš 27
metus, lietuvių džiazas jau populiarus
ne tik Lietuvoje, bet ir toli už jos. Mūsų
muzikantai nuolat tarp geriausiųjų tary
binio džiazo atlikėjų. P. Vyšniausko
ir G. Abariaus ansambliai tapo sąjun
ginių estrados artistų konkursų laurea
tais. Geriausieji Respublikos džiazo ko
lektyvai grojo socialistinėse šalyse, Va
karų Europoje, Azijoje, Afrikoje, Šiau
rės Amerikoje, jų plokštelės išleistos
ne tik Tarybų Sąjungoje, bet ir Lenki
joje, Čekoslovakijoje, Anglijoje, Vaka
rų Vokietijoje, Šveicarijoje, JAV. Lietu
viško džiazo forumas Birštone pateko į
žymiausių pasaulio džiazo festivalių są
vadą (išleistas Danijoje), pasipylė laiš
kai iš Čekoslovakijos ir Vengrijos, Šve
dijos ir Austrijos, Italijos ir Prancūzi
jos — „leiskit dalyvauti ar bent pasižiū
rėti".
Lietuvių džiazui skiriamos nuolati
nės televizijos („Žydrasis kambarys"),
radijo („Džiazo muzika. Atlikėjai. Kryp
tys. Renginiai") laidos, Vilniaus plokš
telių įrašų studija kasmet parengia apie
5 plokšteles. 1988 m. gegužės mėn. įyko
Lietuvos džiazo susivienijimo steigia
masis susirinkimas. Ši savarankiška kū
rybinė organizacija suvienijo profesi
nius ir saviveiklinius džiazo kolektyi
vus, muzikantus ir džiazo muzikos mė
gėjus. Jų tikslai: pirma — pagyvinti
Respublikos džiazo gyvenimą, nes anks
čiau sukrusdavome tik artinantis kokiai
nors«- įžymiai datai (pvz., lietuviškojo
džiazo dvidešimtpenkmečiui) arba per
tradicinį Birštpno festivalį; antra —

duoti džiazo atlikėjams ir mėgėjams
daugiau progų bendrauti, nes Meno dar
buotojų rūmų džiazo sekcijos ir Kauno
menininkų namų džiazo entuziastų veik
la lyg apmirusi, nebeskamba ši muzika
ir Vilniaus „Neringoje" bei Kauno „Tul
pėje"; trečia— lietuvių džiazo propa
ganda. Muzikantai gaudavo nemažai pa
siūlymų koncertuoti sąjunginėse res
publikose ir užsienyje, tačiau retai ga
lėdavo išvykti — stigo lėšų, o kartais ir
koncertinių organizacijų darbuotoju
noro. Visą Respublikos džiazo kolekty
vų veiklą perdavus vienai suinteresuo
tai organizacijai, daugelis šių problemų
būtų išspręstos.
Ateitis rūpesčių nekelia, nes mūsų
Respublikoje (pirmiausia iš TSRS) su
kurta gera džiazo muzikantų rengimo
sistema. B. Dvariono muzikos mokyk
loje su improvizacijos pagrindais vaikai
supažindinami jau nuo šešerių septynerių metų (moko juos žinomi džiazo
meistrai V. Čekasinas, O. M olokojedovas, V. Tarasovas bei kiti), čia galima
mokytis 10 metų arba nuo VIII klasės
pereiti į J. Tallat-Kelpšos aukštesniąją
muzikos mokyklą, kurioje taip pat yra
estradinės muzikos skyrius, daug, dėme
sio skiriantis džiazo muzikantų ugdy
mui. Be to, yra dar Klaipėdos fakultetai.

Nors šios mokymo įstaigos absolventai
gauna saviveiklinių estradinių ansamb
lių vadovų diplomus, docento P. Narušio vadovaujamoje katedroje pagrindi
nis dėmesys skiriamas džiazo muzikai.
Neignoruojama ji ir pačioje Valstybinė
je konservatorijoje — čia fakultatyviai,
bet efektyviai dirba bigbendas (vad.
V. Čekasinas), muzikologams dėstomas
džiazo istorijos kursas.
Taigi geriausieji lietuvių muzikan
tai puikiai pasirengę, nuolat ieško nau
jų išraiškos priemonių ir, svarbiausia,
nebeplagijuoja užjūrio
„žvaigždžių",
bando kurti savąjį meną. Į tai bene
pirmasis atkreipė dėmesį maskvietis
kritikas A. Batašovas, knygos „Tarybi
nis džiazas" autorius. O žymusis pran
cūzas būgnininkas B. Liuba apie trio

G-T-C pasirodymą festivalyje
„Jazz
Jamboreė-76" rašė, kad Europos džiazas
kenčia nuo „amerikietiško centrizmo
komplekso", o vilniečių muzikantai nie
ko nekopijuoja, todėl jų menas toks
žmogiškas, tikras. . .
Pasiekę savitumo, mūsų džiazo mu
zikai, žiūrėk, sukurs ir lietuvių naciona
linę mokyklą. Tokias išvadas leidžia da
ryti P. Vyšniausko, V. Labučio, S. Sas
nausko kūryba. Matyt nebe už kalnų tas
laikas, kai mūsų džiazo meistrai impro
vizuos, naudodamiesi lietuvių folklorui
būdingomis
dermėmis,
harmonijos
struktūromis, melodikos vingiais.

Popmuzika
Šią muzikos rūšį propaguojančių
grupių koncertinė veikla pastaruoju
metu labai plati. Iš vienos pusės — tai
džiugus faktas, nes popmuziką mėgsta
daug klausytojų. Daugumos kolektyvų
meninis lygis neblogas, parengta įdo
mių, savitų, nuotaikingų programų, la

bai pagerėjo ansamblių sceninė, garso
kultūra. Paprastai jie dainuoja ir groja
jaunų, gabių grupių narių kūrybą.
Antra vertus, aktyvi koncertinė
veikla atskleidė ir neigiamų dalykų.
Lengvosios muzikos renginius pradėjo
organizuoti ne tik Valstybinė filharmo
nija, bet ir profsąjungos, komjaunimo
komitetai, Kultūros fondas, Televizijos
ir radijo komitetas, „Žinija", Muzikos
draugija, kultūros ir sporto kompleksai
bei kitos organizacijos. Ši veikla išsi
plėtė iki milžiniškų maštabų. Dėl kon
certinės veiklos žinybiškumo sutriko
koncertų koordinavimas, niekas nebekontroliuoja programų, nors daug k o
lektyvų atvirai pataikauja publikai ba
naliomis dainelėmis arba, atvirkščiai,
stengiasi „protesto"' tekstais, drastiška
elgsena scenoje ir iššaukiančiais rūbais
„įkaitinti"' ją, išprovokuoti masinę psi
chozę. Nesant tinkamos kontrolės, susi
darė prielaidos ir finansiniams pažei
dinėjimams,— artistams pradėti mokėti
nepagrįstai aukšti koncertiniai atlygiai.

m

ALGIRDAS
repetuoja

KAUŠPĖDAS

R. Urbakavlčiaus nuotrauka

„Ad libitum"— Vilniaus
kompiuterių namų Instru
mentinė roko grupė
I. Repšytės nuotrauka
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Pritaikomi buitinių paslaugų tarifai (va
dinamoji antra forma, pagal kurią artis
tams skiriama 30-35 proc. nuo surinktų
pajamų), brigadinės rangos formos (pri
imtinos tik gamyboje), steigiasi įvairūs
susivienijimai, klubai. Neaplenkė Res
publikos popgrupių ir kooperatyvų kū
rimasis. Nors muzikinius kooperatyvus
įstatymas draudžia, taėiau komercinę
gyslelę turintys veikėjai visuomet ran
da išeitį.
Trumpai tariant, popgrupių (o daž
nai ir roko grupių) koncertinė veikla —
tikras chaosas. Parengti nauji koncer
tinės veiklos Respublikoje nuostatai, net
jei juos ir pasirašys visos instancijos,
matyt padėties nepakeis. Kalta čia ap
mokėjimo sistema, pagal kurią garbės
vardą, didelį stažą ir tarifikaciją turin
tis artistas už koncertą pustuštėje kame
rinėje salėje gauna didesnį atlygį, negu
populiari jaunimo grupė, kuriai koncer
tuojant Sporto rūmai ar stadionas pilni
žiūrovų. Tačiau svarbiausia ne tai, kad
šie jaunuoliai jaučiasi nuskriausti. Daug
svarbiau tai, kad jų pasirodymo kokybė
didele dalimi priklauso nuo šiuolaiki
nės, pasaulinius standartus atitinkan
čios aparatūros bei elektroninių muzi
kos instrumentų, kurių mūsų pramonė
negamina ir artimiausiais dešimtmečiais
nepagamins. Valiutos jiems įsigyti vals
tybė neskiria, valstybinės koncertinės
organizacijos kolektyvų jais neaprūpi
na. Viską muzikantams tenka pirktis
patiems.
Nenuostabu, kad popmuzikos gru
pės pačios sugalvojo apmokėjimo siste
mas. Gaila tik, kad finansinis pasipelny
mas daugeliui jų tapo svarbiausiu tiks
lu. Tačiau tikėkimės, kad tokie ansamb
liai greit praras ir populiarumą, natūrali
publikos atranka nulems jų ateitį. O la
biausiai patyrę kolektyvai rengia nau
jas programas, rūpinasi aparatūros to
bulinimu, ieško naujų koncertavimo
formų (pavyzdžiui, „Rondo" organizuo
tas „Žygis į Kernavę", „Vairo" gastrolės
sąjunginėse respublikose ir kt.).

Rokas
Turbūt nė viena lietuvių muzikos
rūšis nepatyrė tokio audringo ir stai
gaus pakilimo kaip rokas. Turiu omeny
je, visų pirma, ne kokybinius rodiklius
(nors jie irgi akivaizdūs), bet kiekybi
nius. Vien per pirmąjį 1988-ųjų pusmetį
didelių roko muzikos renginių Lietuvo
je surengta daugiau negu per visus ank
stesnius metus. Festivalyje „Lituanika-87" Vakarų žurnalistai stebėdamiesi
klausėsi mūsų roko grupių ir netikėjo,
jog apskritai pas mus ši muzikos rūšis
gali egzistuoti. O po festivalio „Rock
forum-88" stebėjosi jau mūsų žiūro
vai — pasirodo, išgirtosios Vakarų ro
ko grupės ne ką įdomesnės už savą
sias. . .
Tačiau pastaruoju faktu neverta
pernelyg susižavėti. Taip, mes turime
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grupių, kurios nepadarytų gėdos ir tarp
tautinėje arenoje („Antis", „Ad li
bitum"). Turime ir apie dešimtį grupių,
kurių meistriškumas ne menkesnis už
sąjunginį lygį. Pagaliau, sugebėjimu or
ganizuoti grandiozinius festivalius ma
tyt aplenkėme ir Tartu, ir Tbilisį, ir
Maskvą (kol kas kaip tik šiuose mies
tuose vykdavo žymiausieji tarybinio ro
ko renginiai). Sugebėjome „pralaužti le
dus" ir formuodami oficialiųjų instan
cijų, visuomenės nuomonę. Roko atlikė
jai dar, tiesa, vadinami „muzikos chuli
ganais", bet apie „ideologiškai kenks
mingą muziką" girdime vis rečiau.
Visa tai — pirmieji, bet dar nedide
li pasiekimai. Prieš akis — sudėtingas
procesas. Dar negreitai roką galėsime
pavadinti kultūra ir menu. Juk reikia,
kad patys muzikantai taptų kultūringes
ni, apsišvietę, kad jie neignoruotų per
šimtmečius susiklosčiusios mūsų kultū
ros. Reikia išugdyti ir kultūringą roko
klausytoją, pasiekti, kad šia muzika
susidomėtų įvairių sričių specialistai.
Ir vis dėlto į ateitį žvelkime opti
mistiškai. Šimtų mūsų roko grupių klau
sytis kol kas apskritai neįmanoma,— to
kios jos dar silpnos, nesubrendusios;
dešimčių įdomu klausytis tik keliolika
minučių, nes jų „menas" greitai įgrįsta.
Tačiau nepamirškime, kad „iš pogrin
džio" mūsų rokas išėjo tik prieš trejus
metus. Tikėkimės, kad šį kartą — jau
visiems laikams.

Post scriptum
Kas toliau? Ar susižavėjimas įvai
riomis lengvosios muzikos rūšimis ne
sukels dabartinio jaunimo dvasinės deg
radacijos, nepakenks nacionaliniam
charakteriui, ar nesugriaus estetinių,
bendražmogiškų vertybių? Muzikos is
torija sako, kad baimintis nėra ko. Ly
giai toks pat „stresas" buvo ištikęs mu
ziką prieš šimtmetį, kai, be Vienos val
so, niekas kitokios muzikos ir girdėti
nenorėjo.
Aklas susižavėjimas roko muzika,
be abejo, praeis. Išliks tik savitas ir tu
riningas rokas. „Karas" tarp klasikinės
bei lengvosios muzikos šalininkų yra
beprasmis. Įdomu tai, kad jis vyksta tik
mūsų šalyje, ir tik dėl muzikos. Juk
niekam nekyla mintis diskutuoti, kas
geriau — istorinis romanas ar detekty
vas, tragedija ar farsas? Reikia pagaliau
suprasti, kad blogų meno, muzikos rūšių
nėra ir negali būti, yra tik prasta muzi
ka, prasti kūriniai.
LIUDAS ŠALTENIS
muzikologas

Dėmesio!
Nauji kūriniai
repertuarui
Su naujais kūriniais, kuriuos LTSR
kultūros ministerija įsigijo 1988 m. ant
rą ketvirtį, galima susipažinti LTSR
MMKC teatro ir muzikos skyriuose.

Pjesės
Kudarauskaitė M. Jūrm otė: 1 v. pjesė.
Tai naujas pasakos apie Jūratę ir K astytį v a r i
antas, skirtas lė lių teatrui.
Lapukas A . V isados nepažįstam i: 1 v. p jesė
Naraškevičius A . Ponai ir m užikai: dau giav eiksm ė
sceninė k o m p o z ic ija pagal Žem aitės, G. P etk ev i
čaitės-B itės ir F. G u žu čio kūrinius.
Vilimaitė B. B ūrėja: 1 v. p jesė

Kūriniai chorams
Antanėlis K. K asdieną: m išriam ch orui ir fo rte 
p ijo n u i / V. Braziūno žodž.
Bagdonas V. M ūsų e žiu kai: berniukų ch oru i ir f o r 
te p ijo n u i / V. Baltrėno žodž.
Baltramiejūnaitė J. B itele bite, d o b ilio : m erginų
ch oru i a cappela / Liaudies žodž.
Klova A . T ė v y n ė : berniukų ir ja u n u olių ch oru i ir
fo rte p ijo n u i / Z. G aižauskaitės žodž.
Klova V. Dainų šven tei (Dainų dainelės aidų a id a i):
P irm oji re d a k c ija — v y r ų ch orui a cappela / M a i
ro n io žodž.
Lapinskas A . M ūsų kelias dar neilgas: jau n u olių
chorui ir fo rte p ijo n u i / E. D rėgv os žodž.
Miškinis V. G im tinės k e liu : berniukų ch oru i ir f o r 
te p ijo n u i / J. D egutytės žodž.
Miškinis V. Ką ž v ė r e lia i v e ik ia / Z. G aižauskaitės
žodž.
Tamulionis J. G eri v y r a i: ja u n u olių ch oru i a ca p p e
la / Liaudies žodž.
Vaitkevičius M . B egem otas Tim as: berniukų c h o 
rui ir fo rte p ijo n u i / P. Gaulės žodž.
Vaitkevičius Z. K le v o lapelis: berniukų ch oru i ir
fo rte p ijo n u i / A . K arosaitės žodž.
Virkšas Z. S k a m b ioji kalba: berniukų ch oru i ir fo r 
te p ijo n u i / A . M atu čio žodž.

Kūriniai pučiamųjų
orkestrams
Adomavičius T. G erų n au jienų maršas
Borisovas B. G era nuotaika
Daugėla K. Siurprizas
Giedraitis R. Su daina
Raudonikis A . Valsas
Tamošiūnas M. Jaunystė

Kūriniai kaimo
kapeloms
Juozapaitis V. S ve te lių maršas
Gaižauskas J. Ant k alno k le v e lis : maršas
Gaižauskas J. Po s o d e lį: valsas
Klova A . Sm uikų pasiu tpolkė
Lapinskas A . S e k ly tė lė : valsas

o

Kronika
Brandūs
koncertai

senimo

Šiauliuose
Pernai senimo tautinių šokių liau
dies kolektyvai, balandžio mėn. kon
certavę Šiauliuose, pradžiugino bran
dumu ir kūrybiškumu. Atnaujintose
programose daugiau baletmeisterių
sukurtų kūrinių, scenai pritaikytų re
giono folklorinių šokių.
Ypač gražiai šoko „Kalatinis",
švenčiantis 25-metį. Senųjų šokėjų
žingsnis lengvas, laikysena elegantiš
ka, tarpusavio bendravimas šiltas.
Drauge su jais koncertavo seni šiau
liečių draugai — Ginkūnų kaimo šo
kėjai.
„Veliuoniečio" šokėjų šėlsmas
buvo užkrečiantis. Puikaus orkestro
muzika tarsi pakylėjo juos nuo žemės,
ir jie siautė lyg jauni.
Pagaliau savo žodį tarė Palangos
„Bočiai", parodę savitą repertuarą,
pademonstravę originalius kostiumus.
Jaunos choreografės J. Serapinienės
iniciatyva šio kolektyvo veidas for
muojamas panaudojant pajūrio etno
grafinę medžiagą.
Atnaujino programą ir „Vijūras".
Jie šoko „savo" šokius — buvusios
vadovės S. Kuzmienės, dabartinės —
K. Nainienės — kompozicijas, taip pat
Klaipėdos
fakultetų
absolventės
D. Matusevičiūtės šokį. Šiek tiek pa
sikeitusi kolektyvo sudėtis trukdė pa
siekti darnos, bet apskritai šakiečiai
išsaugojo savo stilių.
Galbūt per maža savitumo „Džiu
gu i". Žinoma, susikurti savitą atliki
mo manierą nelengva, tačiau bent jau
žemaičių etnografijos elementų prog
ramai labai reikėtų. „Džiugo" kapela
surado „perliuką": muzikantas V. Vainutis, iš tūkstančių molinių puodynių
atsirinkęs septynias — vienos tonaci
jos, sugrojo jomis valsą.
Drauge su liaudies kolektyvais
koncertavo ir kandidatas į juos —
Panevėžio g /s „Linas" šokėjai. 1981m.
kolektyvą subūrė Z. Rimkuvienė. Per
septynerius metus suformuotos šokė
jų, dainininkų, muzikantų grupės, pa
rengtos kelios programos. Šiauliuo
se panevėžiečiai parodė programą
apie lino darbus, kuri buvo parengta
kaip vakaronė.
Ataskaitiniai koncertai patvirti
no, kad liaudies kūrybos ištakos —
choreografinis folkloras, kiti etnogra
finiai elementai — tikriausias kelias
saviveikliniams kolektyvams tobulė
ti.
GENOVAITĖ JUKNEVIČIENE
LTSR mokslinio metodinio
kultūros centro Choreografijos sky
riaus vyr. mokslinė bendradarbė

Baltica — 88
1988 m. liepos 12-17 dienomis Ry
goje vyko tarptautinis folkloro festi

valis „Baltika-88". Iš viso, apytikriais
duomenimis, jame dalyvavo daugiau
kaip 100 įvairiausių kolektyvų,— per
pusantro tūkstančio dalyvių.
Į festivalį buvo atvykus šokėjų
grupė iš Rezerfordo (JAV, Tenesio
valstija), spalvingas liaudies dainų ir
šokių ansamblis „Silistra" iš Bulgari
jos, kolektyvas iš pietvakarių N orve
gijos „Hogdaringen", Silezijos (Lenki
ja) Politechnikos instituto akademinis
šokių ansamblis „Dobroviacy", ispanų
dainininkų ir šokėjų grupė iš SantaKrus-de-La Paima (Kanarų salos),
„Parkano jaunimo susivienijim o" šo
kių ansamblis iš Suomijos, liaudies
šokių klubo „Hemgardens Folkdanslag" šokėjų grupė iš Norčepingo (Šve
dija), jaunimo kolektyvas iš Vydengardo (VFR).
Iš kitų respublikų, be šeimininkų
latvių, festivalyje dalyvavo estų dele
gacija, Baltarusijos valstybinio uni
versiteto folklorinis etnografinis an
samblis „N eruš", folklorinis ansamb
lis iš Lešuhonsko rajono (Archangels
ko sritis).
Mūsų Respublikai atstovavo VVU
studentų folklorinis ansamblis „Rati
lio " (vad. Z. Kelmickaitė), Vilniaus
M . K. Čiurlionio meno mokyklos folk
lorinis kolektyvas (vad. D. Račiūnai
tė), Šilutės rajono Inkaklių kaimo dai
nininkai (vad. L. Bartkus), VISI stu
dentų folklorinis ansamblis (vad.
E. Vyčinas), LTSR vietinės pramonės
ministerijos projektavimo, konstravi
mo ir technologijos instituto folklori
nis kolektyvas (vad. A . Ragevičienė).
EUGENIJA VENSKAUSKAITĖ
LTSR mokslinio metodinio kultūros
centro Choreografinio folkloro sek
toriaus jaun. mokslinė bendradarbė

Paveikslai
senamiestyje
Kaip ir kasmet, minint Vilniaus
išvadavimo iš hitlerinių okupantų me
tines, pernai, liepos 1 0 d ., Pilies sker
sgatvis pasipuošė peizažais, natiur
mortais, portretais. Siaurutė gatvelė
virto savotiška paveikslų galerija po
atviru dangumi. Šią parodą jau šešio
lika metų puoselėja LTSR liaudies me
no draugija, pakviečianti liaudies me
nininkus Vilniaus šventės proga paro
dyti savo naujus darbus, pažiūrėti, ką
sukūrė kolegos. Margoje lankytojų
minioje, sugužėjusioje į parodą pasi
žvalgyti, o jei patiks, ir įsigyti pa
veikslą, galėjai sutikti liaudies meist
rus A . Varnienę, V. Vogėlą, A . Daugė
lą, V. Bodiajų ir daugelį kitų. Iš viso
šiemet parodoje dalyvavo 130 autorių,
eksponuota 270 kūrinių. Gretimoje
Šiltadaržio gatvėje ekspoziciją pratę
sė liaudies dailės studijos.
Pilies skersgatvis jaukus, „kame
rinis", tačiau giedras dangus virš gal
vos, sukeliantis begalinės erdvės po
jūtį, diktuoja savo sąlygas: mažų for
matų kūriniai atrodo dar mažesni, at
siranda parodos „susmulkėjimo" įs
pūdis. Renginys labai populiarus, dėl
gausaus žiūrovų srauto įsižiūrėti į kū

rinius dar sunkiau. Šiemet ekspoziciją
„gelbėjo" M. Bičiūnienės, A . Varnie
nės, R. Kriaučiūno, A . Daugėlos dar
bai. Nenorime paneigti mažų formatų
kūrinių apskritai, bet ši paroda turi
savo „žaidimo taisykles", į kurias rei
kia atsižvelgti tiek dailininkams, tiek
rengėjams.
JONAS RUDZINSKAS
LTSR liaudies meno draugijos
vyresnysis konsultantas

Konferencija
pramogininkams
Pramoginių renginių vedėjų kon
kurso, kuris vyko 1988 m. sausio mėn.
Leningrade, aptarimas, nesilaikant
tradicijų, buvo atidėtas ir surengtas
birželio
27 — liepos
1 dienomis:
Podolske (netoli Maskvos) surengta
sąjunginė kūrybinė konferencija tema
„Aktualios pramoginių renginių vedė
jų meistriškumo tobulinimo ir jų vaid
mens organizuojant gyventojų kultū
rinį aptarnavimą didinimo proble
mos".
Konferencijos programoje orga
nizatoriai (o jų net septynios įvairių
žinybų įstaigos)numatė daug įvairių
pranešimų bei pasisakymų: apie są
junginių konkursų reikšmę keliant
pramogininkų meistriškumą, apie jų
meistriškumo tobulinimo būdus ir
metodus ir kt. Įdomus N. Opertinskajos iš K ijevo pranešimas apie kai ku
riose Ukrainos aukštosiose m okyklo
se įvedamą pramogininkų specializa
ciją, B. Tiutinikovas iš Krasnodaro
pasidalijo Kultūros instituto studentų
mokomoj o-kūrybinio
kooperatyvo
patirtimi; apie šio darbo kryptis Bal
tarusijoje kalhėjo kolegė iš Minsko
K. Lobčevskaja ir kt. Deja, programo
je nurodytų profesoriaus, filos. m. dr.
V. Razumnyj pranešimo „Žaidimas
kaip viena estetinio lavinimo priemo
nių", Leningrado N. Krupskajos kultū
ros instituto vyresniojo dėstytojo
L. Dronovo pranešimo „Profesionalaus
pramogininko rengimo aukštosiose
mokyklose problemos. Šiuolaikinio
pramogininko modelis" ir nemažai ki
tų pasisakymų mums svarbiais klausi
mais neteko išgirsti. Negalėjo atvykti
ir pagrindinis pranešėjas — buvusio
konkurso vertinimo komisijos pirmi
ninkas profesorius I. Šarojevas. Buvo
apmaudu, kad, sukorus tokį kelią, tiek
nedaug galima išgirsti naujo, pamo
kančio, skatinančio. Kartais organiza
torių nesklandumus kompensuoja ben
dravimas su kolegomis, tačiau šios
konferencijos auditorija buvo perne
lyg įvairi (joje dalyvavo ir jaunutės
mergaitės iš eilinio klubo Uralo pak
rašty ar iš kultūros ir poilsio parko
Gorkyje, ir šio žanro veteranai, kurie
dešimtmečiais viešpatauja renginių,
konkursų salėse). Natūralu, kad paty
rę pramogininkai turėjo tokių proble
mų, kurių jaunieji net nepajėgė su
prasti. Antra vertus, kai kurie klausi
mai (p v z ., „artist-m asovik", o gal ki
taip vadinti šio žanro atstovą?) buvo
aktualesni Maskvos ir Leningrado, bet
ne visos sąjungos pramogininkams.

Šioje konferencijoje teko pasisa
kyti tema „Sąjunginių kunkursų įtaka
žaidybinio bendravimo plėtotei". Ga
lėjau pasidžiaugti, kad, palyginti su
šalimi, Lietuvoje pasiekta daugiau:
neakivaizdinė pramogininkų mokyk
la, specializacija Vilniaus kultūros
m okykloje, tradiciniai konkursai, seminaras-stovykla, leidiniai ir kt. Tad,
grįžus iš konferencijos, belieka pa
tiems galvoti, kokia linkme dirbti to
liau, kokias kryptis pasirinkti, kokios
formos — priim tiniausios.
Reikia
spręsti savarankiškai.
ANGELĖ PAULAVIČIŪTĖ
LTSR mokslinio metodinio
kultūros centro Poilsio organizavimo
metodikos skyriaus vedėja

Tarptautinis
folkloro festivalis
Maskvoje

1988 m. rugpjūčio 12-16 dienomis
pirmą kartą M askvoje vyko tarptau
tinis folkloro festivalis. Jame dalyva
vo kolektyvai iš 21 užsienio šalies ir
iš visų sąjunginių respublikų — iš vi
so beveik 3 tūkstančiai dalyvių.
Lietuvai šiame festivalyje atsto
vavo Jurbarko rajono Eržvilko kul
tūros namų bandonistų ansamblis
(vad. A . Stirbys), Lietuvos komiaunįmo premijos laureatas vaikų folkloro
liaudies ansamblis „Tututis" (vad.
V. Stulga), Lietuvos gamybinio susi
vienijimo „Sigma" Vilniaus skaičiavi
mo gamyklos folkloro ansamblis „Jievaras" (vad. E. Vyčinas, K. Kalibatas)
bei liaudies meistrai — pynėjos J. Rudauskienė, G. Barauskienė, muzikos
instrumentų meistras A . Martinaitis.
Saviveiklinių filmų demonstravimui
buvo pateikti R. Braziulio darbai.
LEONIDAS ABARIS
LTSR mokslinio metodinio kultūros
centro direktoriaus pavaduotojas

