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Pagalbininkas kasdieniam
darbui
Tarybų Sąjungos Komunistų partijos XXVII suvažiavimo,
Lietuvos Komunistų partijos XIX suvažiavimo dokumentuose,
kituose Partijos ir Vyriausybės nutarimuose pabrėžiama žmo
gaus kompleksinio komunistinio auklėjimo svarba, turiningo
ir kūrybingo laisvalaikio reikšmingumas. Uždaviniai, kelia
mi kultūros darbuotojams, yra nepaprastai sudėtingi, tiek auk
lėjamojo, tiek rekreacinio ir kūrybinio pobūdžio tikslai —
kompleksiški.
Per paskutiniuosius dvidešimt metų iš esmės pasikeitus
mūsų respublikos ekonomikai ir socialiniam gyvenimui, kei
tėsi ir laisvalaikio struktūra. Kaip mokslo ir technikos pa
žangos pasekmė, atsvara labai intensyviam gyvenimo būdui,
įsigalėjo pasyvios, individualios laisvalaikio formos. Antra
vertus, laisvalaikio struktūroje vis svarbesnę vietą užima tarp
asmeninio bendravimo formos, kuriasi neformalios grupės,
kurios žmogui dažnai kompensuoja nepasitenkinimą darbu,
socialiniais santykiais.
Organizuojant klubinių įstaigų darbą, būtina atsižvelgti į
susiklosčiusias laisvalaikio leidimo tendencijas, dabartinius
gyventojų kultūrinius poreikius ir interesus. Taip pat ne
mažiau svarbu visokeriopai tobulinti individualaus poveikio
mechanizmą, kadangi jis ypač glaudžiai siejasi su asmenybės
kūrybiškumo, pilietiškumo, aktyvios visuomeninės pozicijos
ugdymu. Atsvara įsigalėjusiam pasyviam gyvenimo būdui tu
rėtų tapti aktyvios, pagal gyventojų amžiaus grupes diferen
cijuotos kultūrinio darbo formos, nes tik dvasinį pasitenkinimą
teikianti veikla yra pagrindinė tolesnių kultūrinių poreikių
formavimo prielaida.
Mąstydami apie kultūrinio švietimo įstaigų persitvarkymą,
pirmiausia turime galvoje jų komunikacinių funkcijų stiprini
mą. Užuot siekusios kuo tobuliau mėgdžioti kitų kultūros
įstaigų darbo formas, jos turėtų optimaliai panaudoti specifi
nes, savąsias galimybes, iš kurių ypač reikšminga — sąlygų
bendravimui sudarymas. Net ir dabartinėmis sąlygomis, geriau
panaudojus materialinę bazę, racionaliai paskirsčius kadrus,
galima pasiekti, kad į kultūros namus žmonės rinktųsi kaip
į mėgstamų užsiėmimų, aktyvaus poilsio, bendraminčių su
sibūrimo vietą. Tik reikia ryžtingiau imtis kompleksinio dar
bo, rodyti iniciatyvą ieškant ryšių su mokyklomis, visuome
ninėmis organizacijomis, tobulinant kultūros ir sporto komplek
sų sistemą.
Daug probleminių dalykų kelia kultūrinis švietimas. Juos
išspręsti įmanoma tik bendromis daugelio organizacijų, ži
nybų pastangomis. Ne pagal jėgas dabartiniu laikotarpiu
kultūros darbuotojams vaikų ir moksleivių estetinis auklėji
mas, nes nėra tam pakankamų ekonominių sąlygų; proble
miškas dabartinis kultūros namų, klubo veiklos modelis, ne
rimą kelia net tradiciniai, seniai susiformavę meno saviveik
los žanrai, nes didelė dalis jaunimo jų atžvilgiu yra indife
rentiška.
Sprendžiant kultūrinio švietimo darbo problemas, dabar
tiniu laikotarpiu ypač svarbu kiekvieno darbuotojo apsispren
dimas, aktyvi pilietinė pozicija, asmeninis pavyzdys.
Viešas probleminių klausimų kėlimas ir sprendimas, ak
tyvus ir operatyvus reagavimas į organizacinio bei metodinio
darbo trūkumus, kūrybiškas pažangios minties, gerosios pa
tirties diegimas — taip mes suprantame savosios darbo sri
ties pertvarkymą.
Kultūrinio švietimo baruose — daug entuziastų, visas jė

gas atiduodančių meno saviveiklai, klubiniams renginiams,
šventėms, komunistiniam gyventojų auklėjimui. Mūsų darbo
metodikos tobulinimo rezervai slypi mumyse pačiuose — stip
riuose, organizuotuose, gerai dirbančiuose rajonuose ir mies
tuose, gyvenvietėse ir kaimuose. Mažeikių, Plungės, Trakų,
Jurbarko, Kauno, Anykščių, Kapsuko, Telšių, Radviliškio, Kė
dainių, Panevėžio, Rokiškio ir kitų respublikos rajonų bei
miestų kultūros darbuotojų patirtis turėtų tapti orientyru
silpnesniems, dėl vienokių ar kitokių priežasčių nepakanka
mai kultūros darbą išplėtojusiems.
Ypač dėmesingi turėtume būti sociologinių kultūros po
reikių tyrimų panaudojimui, renginių ir švenčių, individualios
mėgėjų veiklos pasiūlos ir paklausos reguliavimui. Siame
darbo bare mums turėtų talkinti mokslo įstaigos, ypač nagri
nėjant gyventojų laisvalaikio struktūrą, jaunimo nuostatas į
tam tikrus laisvalaikio praleidimo būdus, poilsio organizavimo
tendencijas respublikoje.
Kultūrinio švietimo kadrai, materialinė bazė — svarbus
klausimas ne tik dėl kompleksinio, tarpžinybinio jo pobūdžio.
Lemiamą žodį čia gali tarti mokymo įstaigos, kultūros ir spor
to kompleksai, rajonų, miestų, ūkių vadovai, bet ne mažiau
svarbu auklėjamasis momentas — pavyzdys. Pasakojimai apie
kultūrinio darbo veteranus, novatorius, aktyvius ir kūrybin
gus jaunuosius specialistus metodikos leidinyje — ne tik pa
garbos nusipelniusiems darbuotojams išraiška, tai auklėjama
sis veiksnys jaunajai kultūrininkų kartai ugdyti, kultūrinio
švietimo darbo prestižui kelti, o svarų atskirų vietovių va
dovaujančių darbuotojų, ūkių vadovų žodį apie kultūrinio
darbo svarbą, kultūros ir gamybos santykius, žmogaus dva
sios turtingumo ir pilietinės jo pozicijos ryšį laikytume tvir
ta parama siekiant glaudaus gamybos ir kultūros atstovų
bendradarbiavimo.
Teorinėms žinioms gilinti, akiračiui plėsti visada pravartu
pasižvalgyti, kas naujo kaimyninėse respublikose, socialistinėse
šalyse. Kai kuriais darbo barais jos yra gerokai mus prano
kusios, ir jų patyrimas gali tapti akstinu ne vienai pažangiai
minčiai gimti.
Šiuolaikiniame etape darbo metodika ypač glaudžiai siejasi
su praktika. Kasdieniam darbui reikia ne tik susiformavusių,
laiko patikrintų metodinių patarimų, praktinių pasiūlymų, pa
tirties. Formuojant aktyvią gyventojų pilietinę poziciją ypač
svarbu patiems gerai orientuotis kultūrinio švietimo darbų
sūkuryje, jausti laikmečio ritmą, palyginti savo darbus su
kolegų laimėjimais ir savarankiškai formuoti savojo kaimo,
miesto, rajono kultūrinio gyvenimo veidą.
Šie ir kiti aktualūs klausimai bus nuolat nagrinėjami „Kul
tūrinio švietimo" puslapiuose. Tikimės, kad šis metodinispraktinis leidinys taps tikru pagalbininku kasdieninėje kul
tūrinio švietimo darbuotojo veikloje, padės pasirinkti tei
singą, metodiškai pagrįstą poziciją, realiai, kaip reikalauja
laikmetis, žvelgti į visas kultūrinio švietimo problemas.
Leidinio redakcinė kolegija kviečia kultūros darbuotojus,
rajonų, ūkių vadovus, profsąjungų, komjaunimo komitetų at
stovus prisidėti prie temų leidiniui parinkimo, siūlyti publi
kuoti gerąją patirtį, pažangią darbo metodiką ir tikisi, jog
glaudus bendradarbiavimas taps [sėkmingos, persitvarkymo
dvasią atitinkančios veiklos atspirtimi.
REDAKCINĖ KOLEGIJA
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Pirmas reikšmingas žingsnis
1990 metais įvyksianti Respublikinė dainų šventė bus skir
ta Tarybų valdžios atkūrimo Lietuvoje 50-osioms ir tarybi
nės liaudies Pergalės Didžiajame Tėvynės kare 45-osioms me
tinėms. Dešimtoji tarybiniais metais rengiama šventė integ
ruos geriausią praėjusių švenčių patyrimą, atspindės garbin
gą Tarybų Lietuvos kelią į jubiliejų, dabarties realijas. Dainų
šventės jau seniai tapo mūsų nacionalinio pasididžiavimo ob
jektu, visos tautos švente. Tačiau nereikėtų jų vertinti tik kaip
atskirus renginius, gerus ar prastesnius koncertus. Dainų šven
tė — tai gairės respublikos meno saviveiklai, neabejotina jos
meistriškumo mokykla, tai penkerių darbo metų ataskaita Lie
tuvos visuomenei, ne tik įspūdingas renginys, sutraukiantis
šimtus tūkstančių žiūrovų, daug svečių.
Būdama kolektyvinės kūrybos vaisius, Dainų šventė yra
analizuojama ir aptariama ne tik jos dalyvių, kolektyvų va
dovų ir organizatorių, bet ir visuomenės. Kritinių pastabų
pareiškiama įvairiuose pasitarimuose. Ypač aktyviai į Dainų
šventės tikslingumo, įtakos Lietuvos kultūrai, įvairių organi
zacinių ir repertuaro trūkumų nagrinėjimą pastaruoju metu
įsitraukė spauda.
Rengiantis 1990 m. dainų šventei, žengtas pirmas reikš
mingas žingsnis.
Lietuvos TSR kultūros ministerija, paskyrusi vyriausiuosius
šventės vadovus — Lietuvos TSR liaudies artistą Praną Bud
rių, Lietuvos TSR nusipelniusį meno veikėją Vytautą Buterlevičių, Lietuvos TSR nusipelniusį meno veikėją Petrą Bingelį
ir Lietuvos TSR nusipelniusią artistę Eleną Morkūnienę, pa
vedė jiems drauge su Mokslinio metodinio kultūros centro
specialistais parengti scenarijų ir repertuaro projektus ir
pateikti juos visuomenei svarstyti.
Pernai, gruodžio mėnesį, LTSR meno darbuotojų rūmuose
buvo surengti Ansamblių vakaro, Dainų dienos ir Šokių
dienos scenarijų projektų ir siūlomo repertuaro svarstymai,
kuriems vadovavo Lietuvos TSR kultūros ministras Jonas
Bielinis. Aptarimuose dalyvavo busimosios šventės vyriausieji
vadovai, organizatoriai, gausus būrys respublikos dirigentų,
choreografų, meno saviveiklos kolektyvų vadovų, tie vi
suomenės atstovai, kuriems brangi mūsų Dainų švenčių sėk
mė ir ateitis. Vyriausiesiems šventės vadovams supažindinus
aptarimų dalyvius su projektais, vyko gyvos diskusijos, buvo
pareikšta tiek pritariančių, tiek kritinių nuomonių.
Apie Ansamblių vakarą papasakojo vyriausiasis vakaro
meno vadovas LTSR liaudies artistas Pranas Budrius. Vakarą
matysime tradicinį tiek jo formos, tiek atlikėjų atžvilgiu, tik
į koncertą numatoma įtraukti liaudies dainų, daugiau laiko
skirti folkloro kolektyvams. Pirmą kartą jame turėtų pasi
rodyti savarankiškas jungtinis vaikų dainų ir šokių bei vaikų
folkloro ansamblis, daugiau dėmesio turėtų būti skirta jungti
niam liaudies instrumentų orkestrui, koncerto dalyvių tie
sioginiam bendravimui su žiūrovais.
Ansamblių vakaro programa atspindės prasmingą žemdir
bio darbą, atskleis mūsų meilę Žemei, Tėviškei, taikos sieki
mą. Atskirose koncerto dalyse pasirodys Lietuvos etnografinių
regionų folkloro ansambliai. Dalis programos bus skirta liau
diškiems vaikų žaidimams, išdaigoms. Ansambliai atliks sėjai,
šienapjūtei, rugiapjūtei ir darbų pabaigtuvėms skirtus kū
rinius, pasilinksminimo dainas ir šokius.
Rengiant Ansamblių vakarą, numatoma ypač daug dėme
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sio skirti režisūrai, šviesos ir garso efektams, meniniam api
pavidalinimui.
įvertindami vakaro scenarijaus projektą, pasisakiusieji pri
tarė per daugelį metų susiformavusiems pagrindiniams prog
ramos principams, tačiau buvo pareikšta ir tokia nuomonė,
kad laikas žengti nauju ieškojimų keliu.
Daugelio svarstymo dalyvių nuomone, programa turėtų bū
ti formuojama ne vien tik iš „Lietuvos“ ansamblio repertuaro,
o kūrinius reikėtų parinkti paprastesnius; atkreiptas dėmesys,
kad idėjos kartais būdavo perteikiamos pernelyg plakatiškai,
siūlyta daugiau remtis meninėmis išraiškos priemonėmis; pa
geidauta sujungti kai kurias programos dalis; pastebėta,
kad kai kurie dainų ir šokių ansamblių atliekami kūriniai
yra nutolę nuo liaudies meno; per daug įtraukta vokalinių
choreografinių kompozicijų; šokių repertuarą reikėtų formuoti
iš didesnio skaičiaus autorių kūrinių — programa būtų įvai
resnė ir įdomesnė.
Daug kalbėta apie dainų ir šokių ansamblių santykį su
folkloro ansambliais. Vienų nuomone, Ansamblių vakare juos
sunku sujungti; dainų ir šokių ansambliai jau turi savo kon
certų Kalnų parke tradicijas, o folkloro kolektyvai galėtų
koncertuoti senamiesčio aikštėse. Ten labiau atsiskleistų jų
originalumas. Kitų nuomone, reikia ieškoti ne to, kas skiria
dainų ir šokių ansamblius nuo folkloro kolektyvų, o kas juos
jungia.
Kai kurie pasisakiusieji abejojo dėl vaikų dainų ir šokių
bei vaikų folkloro ansamblių sujungimo bendram pasirodymui,— būtų be galo sunku parinkti bendrą repertuarą, nes
vis dėlto tai yra skirtingų žanrų kolektyvai, skirtingos jų
galimybės ir atlikimo maniera.
Dainų dienos vyriausiasis meno vadovas LTSR nusipelnęs
meno veikėjas Petras Bingelis pažymėjo, kad koncerte kaip
ir anksčiau dalyvaus moterų, vyrų, vaikų ir mišrūs chorai;
be šių chorų, atskirai pasirodys jungtinis moterų ir vyrų
choras bei visi chorai kartu; numatoma pakviesti ir jungtinę
kaimo kapelą bei pučiamųjų orkestrą.
Chorų repertuarą sudarys įvairių laikotarpių lietuvių kom
pozitorių kūriniai, liaudies dainos, kitų tarybinių tautų kom
pozitorių ir klasikų kūriniai. Numatoma į programą įtraukti
ankstesnėse Dainų šventėse dainuotas ir visiems patikusias,
tapusias populiariomis dainas. Pasiūlyta atsisakyti kantatos ir
koncertą pradėti specialiai šventei sukurta daina, kuri turėtų
būti skiriama Tarybų Lietuvai.
Susirinkusieji išklausė visų pasiūlytų kūrinių fonogramas,
apsvarstė projektą ir pateikė savo pasiūlymus.
Respublikos chorvedžiai pritarė numatytai programai. Dau
gelis labai gerai įvertino projekto autorių pastangas visų
pirma atsižvelgti į meninę kūrinių vertę, jų prieinamumą ma
siniams chorams, o ne į autorių pavardes ar vien idėjinę
vertę. Tačiau buvo pateikta ir pastabų, pasiūlymų, kaip
programą patobulinti.
Kritikuotas moterų choro repertuaras, pareikšta, kad dai
nos gana vienodos, baimintasi, kad žiūrovui jos gali būti
nuobodokos; pasiūlyta vieną kūrinį pakeisti gyvesne latvių
ar estų daina.
Tobulintinas ir vaikų choro repertuaras: siekiant išraiškin
gumo, pasiūlyta tam tikrų kūrinių atsisakyti ir įtraukti kitus
(buvo nurodyti konkretūs kūriniai).

Ne visiems priimtinos pasirodė šventei atrinktos kitų ta
rybinių tautų kompozitorių dainos. Argumentuota, kad jos
yra sunkokos, nepakankamai išraiškingos, vienodos. Mūsų
šalyje yra sukurta daug vertingų, skambių dainų, tik rei
kėtų kruopščiau jų paieškoti.
Kėlė abejonių šventei pasiūlyti užsienio klasikų kūriniai.
Jie nelengvi, norint juos išmokti, reikia daug darbo, o įspū
dis kažin ar atpirktų įdėtas pastangas. Buvo pasiūlyta ieškoti
visiems žinomų, įspūdingų dainų chorams.
Respublikos chorvedžiai rekomendavo šventės programą
papildyti ir nurodė konkrečius, jų nuomone, šventei tin
kančius kūrinius.
Šokių dienos vyriausioji meno vadovė LTSR nusipelniusi
artistė Elena Morkūnienė, supažindindama su scenarijumi ir
repertuaru, pažymėjo, kad šokių dienos koncertas — apie Ta
rybų Lietuvos žmones ir jų darbus, tautų draugystę. Jame
turėtų dalyvauti visų amžiaus grupių — darželinukų, pionie
rių, jaunimo, senimo šokių kolektyvai. Atskirą grupę sudarytų
technikumų ir .profesinių technikos mokyklų šokėjai. Kon
certe taip pat pasirodytų pramoginių, estradinių šokių atli
kėjai bei pučiamųjų orkestrai.
Iš naujų, anksčiau nenaudotų elementų reikėtų paminėti
jaunimo tautinių šokių kolektyvų pasirodymą. Jie būtų gru
puojami pagal Lietuvos etnografines sritis ir atliktų savo
regionui būdingus šokius. Pionierių šokių dalyje kartu su
mūsų respublikos jaunaisiais šokėjais pasirodytų ir kitų
tautų vaikų šokių kolektyvai. Siūlyta vietoje būgnininkių
kartu su pučiamųjų orkestrais pasirodyti estradinių šokių
atlikėjams.
Į šokių dienos repertuarą buvo siūloma įtraukti kuo dau
giau anksčiau sukurtų, geriausių, laiko patikrintų šokių, nes
naujos kompozicijos ne visuomet iš karto pavyksta.
Apskritai kalbėjusieji pritarė scenarijaus projektui, min
čiai parodyti geriausias anksčiau sukurtas šokių kompozici
jas, akcentuoti etnografinių regionų pasirodymą. Pritarta ir
tautų draugystės idėjos meniniam perteikimui.
Kalbant apie etnografinių sričių programą, buvo siūloma
kiekvieno regiono skiriamuosius bruožus paryškinti folkloro
ansamblio atliekamu šokiu.
Suabejota, ar gerai programoje parinkta vieta senimo šo
kių kolektyvams. Buvo prieita prie išvados, kad senimo šo
kių kolektyvai tik tada atrodys efektingai, kai juose šoks
tiktai pagyvenę žmonės, o ne vidutinio amžiaus šokėjai.
Kai kurie kalbėjusieji pareiškė nuomones dėl atskirų šo
kių, buvo abejojančių, ar, programa nebus panaši į Ansamblių
vakaro, siūlyta neužmiršti į programą įtraukti jaunesniųjų
choreografų šokių, paskelbti konkursą naujiems pramoginiams
šokiams, atliekamiems aikštėje, sukurti.
Svarstymų organizatoriai, šventės vyriausieji meno vado
vai padėkojo susirinkusiems ir aktyviai diskusijose dalyva
vusiems įvairių sričių specialistams, meno saviveiklos kolek
tyvų vadovams už pareikštas mintis, pasiūlymus ir pažymėjo,
kad šie aptarimai padės rengiant galutinį Dainų šventės scena
rijų, sudarant repertuarą.
Tačiau buvo tikėtasi aptarimuose išvysti daugiau visuo
menės atstovų, ypač tų, kurie su nepasitikėjimu žvelgia į
Dainų šventes, abejoja jų tikslingumu ir ateitimi, norėta iš
girsti ir jų nuomonę bei argumentus.
Per praėjusią Dainų šventę buvo atlikti tam tikros dalies
dalyvių ir žiūrovų sociologiniai tyrimai, kurie leidžia daryti
išvadą, kad šis tradicinis renginys yra laukiamas ir mėgsta
mas. O kūrybiniam tobulėjimui, geresnių meninės išraiškos
formų ieškojimui niekada nėra ribų.
VAIDOTAS KARLONAS
LTSR mokslinio metodinio kultūros
centro Kino ir fotografijos skyriaus vedėjas

Dainuoja
darbo Lietuva
Vienas iš didžiausių Antrojo sąjunginio liaudies kūrybos
festivalio renginių buvo chorų konkursas „Dainuoja darbo
Lietuva". Chorai — masiškiausias meno saviveiklos žanras
Tarybų Lietuvoje. Tai visiems žinoma, tačiau net patyrę cho
ro dirigentai praktikai į klausimą, kiek mūsų respublikoje
chorų, atsako labai įvairiai: jų „statistikos" rodiklis svyruo
ja nuo 60 iki 600! Nepakankamai žinodami realią padėtį,
neįvertindami savo darbo, choro, kaip kolektyvo, vaidmens
ir reikšmės, kartais darome nepagrįstas išvadas.

šiek tiek statistikos
1987 m. konkursas „Dainuoja darbo Lietuva" vyko trimis
etapais: į respublikinį turą rajonų ir miestų kolektyvai buvo
atrenkami vietiniuose, po to zoniniuose turuose. Nusipelnę ir
liaudies chorai dalyvavo tik respublikiniame ture. Zoniniuose
turuose dalyvavo 118 chorų (67 mišrūs, 40 moterų, 11 vyrų),
miestų turuose— 70 chorų (33 mišrūs, 27 moterų, 10 vyrų),
iš viso — 188 kolektyvai.
Respublikiniame ture dalyvavo 129 chorai (62 mišrūs, 38
moterų, 29 vyrų), tarp jų — 47 liaudies kolektyvai (24 miš
rūs, 13 moterų, 10 vyrų). Galime palyginti: 1982 m. kon
kurso „Dainuoja darbo Lietuva" respublikiniame ture da
lyvavo 132 chorai (58 mišrūs, 44 moterų, 30 vyrų).

Vietinio turo vaidmuo
Silpniausiai buvo organizuoti vietiniai turai, o daugelyje
rajonų šis turas iš viso neįvyko — į zoninį turą buvo tiesiog
paskiriami kiek stabiliau dirbantys chorai. Tenka apgailestauti,
kad vietinis turas netapo daugiau ar mažiau šventišku visų
rajono chorų renginiu, koncertu ar vakarone, kad ne tokie
dideli bei stiprūs kaimiškieji chorai ir vėl liko pamiršti, be
dėmesio, be galimybės įrodyti savo egzistavimą ne tik statisti
nėmis ataskaitomis.
Respublikinis chorų konkursas „Dainuoja darbo Lietuva"
rengiamas kas penkeri metai po respublikinių Dainų švenčių
ir turėtų tapti impulsu chorų veiklai toliau skatinti. Tačiau
minimalūs konkursinio repertuaro reikalavimai daugumai cho
rų, dalyvavusių 1985 m. dainų šventėje, vis dėlto pasirodė
neįveikiami. Natūralu, kad ne visi rajonų chorai išlaiko tokį
lygį, kad galėtų deramai pasirodyti zoniniame ture. Tad vie
tinio turo vaidmuo turėtų būti itin svarbus, siekiant įgyven
dinti pagrindinį konkurso tikslą — suaktyvinti chorų veiklą.
Kaip to pasiekti? Galbūt būsimų konkursų organizatoriams
praverstų keletas pasiūlymų.
LTSR moksliniame metodiniame kultūros centre reikėtų
sukaupti kiek įmanoma tikslesnę informaciją apie vietinių
turų organizavimo laiką, pagal rajonų pageidavimus sudaryti
grafiką.
Vietinių turų vertinimo komisijoms reikėtų pasitelkti šefą-konsultantą, kitų miestų ir rajonų chorų vadovus.
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Būtina rasti naujų formų ir metodų, padedančių sustiprinti
šventiškumo ir sumažinti konkurso, varžybų nuotaiką.
Būtų galima rengti kaimyninių rajonų bendrus vietinius
turus, pasikviesti kitų žanrų meno saviveiklos kolektyvų.
Reikėtų skatinti rajono specialistus išradingiau organizuoti
vietinius turus ir vertinti šį darbą ne mažiau, nei pelnytas
zoniniame ar respublikiniame ture vietas.
Reikėtų aktyvinti rajono žanrinių tarybų choro sekcijų
narių veiklą; prieš zoninius turus surengti zonos rajonų chorų
sekcijų vadovų seminarą-pasitarimą ir kt.

Apie zoninius turus
Daugiausia chorų dalyvavo Klaipėdos zonos ture (37), gau
sus būrys Kauno zonos (23), Panevėžio (22), Šiaulių ir Vil
niaus zonų (po 18) turuose.
Gausiausia būta mišrių chorų, kai kurie yra pasiekę ne
blogų rezultatų. Dauguma mišrių chorų veikia rajonų cen
truose. Kaimo ir zoniniuose kultūros namuose chorų vis ma
žėja. 1987 m. konkurso „Dainuoja darbo Lietuva'1 zoninių
turų rezultatai nerodo jokių gerų poslinkių — kaimo ir zoni
nių kultūros namų grupėse iš 8—10 zonos rajonų varžėsi vos
po keletą „kaimiškųjų" chorų. Daugumos (išskyrus tik Kau
no zonos ZKN „A" grupę — ji pavydėtinai stipri) galimybės
itin kuklios.
Kaimo chorai labai negausūs. Panevėžio raj. Jotainių KKN
mišriame chore dainuoja 8 vyrai ir 16 moterų, Rokiškio raj.
Pandėlio ZKN („B") — 7 vyrai ir 14 moterų, Utenos rajono
Tauragnų ZKN („B")— 8 vyrai ir 15 moterų. Deja, panašių
pavyzdžių gausu, o Vilkaviškio raj. Kybartų L. Prūseikos
ZKN mišrus choras, kuriame 52 dainininkai — 24 vyrai ir
28 moterys — tėra tik maloni išimtis. Vyrauja 30—35 dalyvių
mišrūs chorai. Skaitlingesni rajonų centrų grupės mišrūs
chorai.
Iš zoninių turų matyti, kad daugelis chorų konkursui pa
siruošė silpnai. Tų grupių chorams, kur konkursinė atmosfera
buvo tik simbolinė (vos 1—2 kolektyvai grupėje), o pasiruo
šimo lygis tik vidutiniškas, žiuri pirmosios vietos iš viso
neskyrė: Vilniaus zonos moterų chorų kultūros-švietimo dar
buotojų grupėje (1 choras, nerekomenduotas į respublikinį
turą), taip pat Vilniaus zonos moterų chorų rajonų centrų
grupėje (1 kolektyvas), Panevėžio zonos moterų chorų ZKN
„A" grupėje (2 kolektyvai, 1-oji vieta neskirta), tos pačios
zonos vyrų chorų KKN grupėje (1 kolektyvas, 1-oji vieta
neskirta), Klaipėdos zonos mišrių chorų kaimo kultūros namų
grupėje (1 kolektyvas, 1-oji vieta neskirta), tos pačios zonos
mišrių chorų ZKN „B" grupėje (2 kolektyvai, 1-oji vieta nes
kirta).
Daugiausia chorų į zoninius turus pasiuntė Plungės (8),
Telšių (7), Šilutės, Panevėžio, Kauno (po 6), Jurbarko, Ute
nos, Ukmergės (po 5) rajonai. Po vieną kolektyvą — Pasvalio,
Joniškio, Kelmės, Šiaulių, Pakruojo, Radviliškio, Jonavos,
Prienų, Vilkaviškio, Vilniaus rajonai. Kupiškio, Lazdijų, Mo
lėtų ir Širvintų rajonų dainininkai iš viso nedalyvavo.
Rengiant ateityje respublikinį chorų konkursą „Dainuoja
darbo Lietuva", reikėtų vengti abejotinos vertės skatinimo —
skirstyti chorus į KKN, ZKN „A" ir „B" grupes. Dabar gi
susiklosto ir paradoksalių situacijų: grupėje vienas kolekty
vas, o galimos šešios vietos! Tobulinant šio konkurso organi
zavimą, reikėtų nustatyti būtiną minimalų grupėje besivaržan
čių chorų skaičių (kad būtų bent jau 6 chorai, jei 6 vietos).
Nesant tiek (t. y. minimalaus skaičiaus) kolektyvų grupė
je,— jungti mažesnes grupes į vieną (kaip buvo daroma
1985 m. respublikinės dainų šventės konkurse) arba tiesiog
neskirstyti jų į anksčiau minėtas grupes, o jungti į vieną —
kaimo kultūros namų chorų grupę.
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Pajėgiausi chorai —miestuose
Miestų turai atskleidė realią chorų padėtį — daugiau kaip
pusė visų respublikos chorų yra susikoncentravę didžiuosiuose
miestuose: Vilniaus miesto ture dalyvavo 26 kolektyvai, Klai
pėdos— 15, Kauno — 11, Šiaulių, Panevėžio, Kapsuko— po 5,
Alytaus, Palangos, Druskininkų — po vieną. Birštono ir Ne
ringos miestai konkurse nedalyvavo. (Kalbama tik apie chorus,
neturinčius liaudies kolektyvo vardo,— liaudies kolektyvai da
lyvavo tik respublikiniame ture.)
Pastebimi ryškūs pasikeitimai tarp lyderių. Neabejotinas
lyderis tarp miestų — Vilnius, kurio chorų konkursas vyko
ištisą dieną. Jame pasirodė neseniai susikūrę kolektyvai —
Prekybos organizacijų valdybos mišrus choras, vadovaujamas
V. Urbonavičiaus, Respublikinio skaičiavimo centro moterų
choras, vadovaujamas J. Klabytės ir R. Gelgotienės, LAD
Vilniaus tarprajoninių kultūros namų mišrus choras, vado
vaujamas V. Bagdono, Lietuvos žemės ūkio ekonomikos mo
kslinio tyrimo instituto ir Respublikinio agroskaičiavimo cen
tro kamerinis mišrus choras, vadovaujamas J. Mikutavičiaus.
Kelia nerimą Kauno chorų būklė. Ilgą laiką Kauną vadi
nome chorų miestu, džiaugėmės chorų vadovų branduolio —
chorų žanrinės sekcijos veikla. Šį kartą Kauno turas vyko
nesklandžiai, su didelėmis pertraukomis (neatvykus kolekty
vams). Jame dalyvavo tik vienuolika chorų, kurių galimybes
galėtume įvertinti tik kaip vidutiniškas. Organizacinius nes
klandumus (apie šventiškumą, žiūrovų gausumą ir kt. nėra
ko nė kalbėti) nulėmė kultūros skyriaus ir chorų vadovų kon
taktų stoka, chorų tarybos pasyvumas. Konkursai, organi
zuojami administravimo tvarka, neskatina nei chorų vadovų,
nei choristų. O konkurso „Dainuoja darbo Lietuva" tikslai
visai kitokie. Tai pripažino ir Kauno kultūros skyriaus atsa
kingi darbuotojai, ir chorvedžių tarybos nariai.
Į lyderį — Vilnių, bent jau kiekybės atžvilgiu, lygiuojasi
Klaipėda. Iš uostamiesčio chorų tikėtis dar spartesnio koky
binio augimo būtų neteisinga. Iš penkiolikos chorų į respubli
kinį turą buvo rekomenduoti penki — keturi iš jų tapo lau
reatais ir diplomantais: Prekybos valdybos moterų choras (vad.
V. Ruzgys), Šiaulių pedagoginio instituto Klaipėdos fakultetų
merginų choras (vad. Č. Mikutis), Namų statybos kombinato
vyrų choras (vad. V. Pečiulis ir A. Vildžiūnas), Mėsos kombi
nato mišrus choras (vad. V. Pečiulis).
Be to, Klaipėdoje atgimė Švietimo darbuotojų miš
rus liaudies choras „Gilija", Vakarų laivų remonto įmonės
moterų chorui suteiktas liaudies kolektyvo vardas „Dei
mena". Taigi galima teigti, kad .Klaipėdoje chorai ugdomi
kryptingai.
Miestų turų organizatoriams reikėtų atkreipti dėmesį į
tokį dalyką: konkursui niekada nepakenkia jauki, nuoširdi
atmosfera, gražaus reginio elementai, šventės nuotaika. O jų
šiame konkurse labiausiai ir pasigedome. Kauno, Kapsuko
miestų turai vyko tuščiose salėse, o vadovų ir choristų nuo
taikas galima apibūdinti tokiais žodžiais kaip „reikia", „priva
loma".
Ateityje reikėtų išvengti kiek formalaus lygiavos princi
po, atrenkant chorus į aukštesnį turą (šiuo atveju — iš mies
tų į respublikinį). Šį principą nurodė konkurso nuostatai — iš
miestų į respublikinį turą atrenkama po du mišrius, moterų,
vyrų chorus. Tačiau palyginkime galimybes: iš keturiolikos
Vilniaus mišrių chorų, dalyvavusių miesto ture, į respubliki
nį turą bus atrinkti du, iš keturių Kauno mišrių chorų —
taip pat du. Juk šis kiekybės rodiklis Vilniaus miesto ko
lektyvams visiškai nenaudingas. Tiesa, atrenkant chorus, bu- *
vo stengtasi išvengti formalizmo („nuostatų raidės") — iš Vil
niaus į respublikinį turą buvo rekomenduoti ne du, o trys *
kolektyvai, iš Kauno— ne du, o tik vienas mišrus choras.
Bet ar to pakanka?

Atrankos į respublikinį turą pagrindiniu kriterijumi tu
rėtų būti kolektyvo meninis lygis, lyginant su respublikos
miestų chorų bendruoju lygiu, o ne su kitais to miesto cho
rais. Objektyvumo būtų galima tikėtis, jei miestų turų verti
nimo komisijoje, kurios pagrindą sudaro vietiniai specia
listai, būtų keletas respublikinės žiuri narių. Išklausę visų
miestų visus chorus, jie turėtų realų meninio lygio vidurkio
kriterijų ir galėtų nustatyti 4—6 lyderius, respublikinio turo
dalyvius. Tuomet būtų galima sėkmingai išspręsti ir pagrindinį
respublikinio turo uždavinį — nustatyti vertus I—II—III vietų
(iš 5—7 chorų grupėje), o ne pademonstruoti chorų kiekybę.

Respublikiniame ture —
geriausi iš geriausių
Pirmąkart respublikos konkursų istorijoje liaudies ir nu
sipelnę mišrūs chorai buvo suskirstyti į pogrupius „A“ (12
chorų, dalyvavo 9) ir „B“ (18 chorų, dalyvavo 15). Pagrin
dinis tikslas — paskatinti gausų trisdešimties liaudies mišrių
chorų būrį, sudarant jiems galimybę varžytis su panašaus
pajėgumo kolektyvais. Konkurso metu paaiškėjo, kad iš es
mės šis eksperimentas pavyko. Sukonkretinus kolektyvų per
vedimo iš „B" pogrupio į „A" kriterijus ir tvarką, panašiai
darbą būtų galima organizuoti ir kituose, būsimuose konkur
suose.
Iš rajonų gausiausiai konkurse dalyvavo ir daugiausia
prizinių vietų respublikiniame ture pelnė Trakų (dalyvavo 6
chorai, 4 prizinės vietos), Utenos (atitinkamai 4—3), Kapsuko
(3—3), Kretingos (3—2), Mažeikių (3—3), Raseinių (3—2) ir
Telšių (3—2) rajonai.
Trakų rajonas tiek kiekybės, tiek kokybės požiūriu kol
kas nepralenkiamas. Pastebimą pažangą padarė Kapsuko ir
Utenos (ypač!) rajonų chorai (Utenos rajono švietimo dar
buotojų mišriam chorui vadovauja Onutė ir Pranas Aleknavičiai, Utenos RKN moterų chorui — Arūnas Sipas, M. Melnikaitės trikotažo ir galanterijos fabriko mišriam chorui —
Sigita Bertašienė, Utenos raj. Tauragnų ZKN mišriam cho
ru i— Audronė Ramanauskienė).
Kiek kukliau, nei įprasta, šiame konkurse pasirodė Plun
gės (dalyvavo 3 chorai, 2 prizinės vietos, o 1982 m. dalyvavo
9 kolektyvai, 4 prizinės vietos), Kauno (1987 m. atitinkamai
2—1, 1982 m. 8—4), Panevėžio (1987 m. 2—2, 1982 m. 9—3),
Kėdainių (1987 m. 3—1, 1982 m. 6—2) rajonai. Tačiau daugu
mai rajonų kaskart sunkiau į respublikinį turą pasiųsti bent kiek
gausesnį būrį. Į 1982 metų konkursą „Dainuoja darbo Lie
tuva“ po vieną chorą pasiuntė 9 rajonai, 1987 m.— jau 14.
Ne ką trumpesnis sąrašas būtų tų rajonų, iš kurių į respubli
kinį turą nebuvo rekomenduotas nė vienas choras.
Statistinį konkurso vidurkį gelbėjo miestų chorai, mat
juose susikoncentravusi dauguma respublikos liaudies ir nu
sipelniusių chorų. Ir apie teigiamus chorų veiklos poslinkius
galima kalbėti tik jų dėka. Didžiausi liaudies, nusipelniusių
chorų „lopšiai“ bei ateities rezervas — Vilnius, Kaunas, Klai
pėda ir Šiauliai. Konkurso respublikiniame ture iš šių miestų
dalyvavo atitinkamai 3, 5, 4, 1 kolektyvu daugiau, negu
1982 m. Ypač sustiprėję Kapsuko miesto chorai — jų dalyvavo
net 5 (1982 m.— 2).

Pabaigos žodis
Įpratome džiaugtis statistika — respublikiniame ture da
lyvavo tiek ir tiek kolektyvų! Turime kuo didžiuotis. Tačiau
tai tik viena medalio pusė — negalime juk iki begalybės di

dinti respublikinio turo dalyvių skaičiaus. Jau pasiekėme pa
vojingą ribą. Taip iki šiol ^skatindami chorus (ne paslaptis —
tiek chorų vadovai, tiek atsakingi kultūros skyrių darbuotojai,
nors ir dėl skirtingų priežasčių, nori dalyvauti respublikiniame
ture), respublikinius turus pavertėme maratonu — paradu,
trunkančiu ištisas poilsio dienas nuo 11—12 vai. iki 18—19
vai. Toks glaustas savaitgalių grafikas nepalieka vietos or
ganizatorių išradingumui pasireikšti, nevilioja (dėl monoto
niškumo, panašaus pobūdžio muzikos pertekliaus) žiūrovo,
vargina ir choristus, ir vertinimo komisiją...
O
juk naudinga būtų tiek zoninių, tiek respublikinių turų
grafike-scenarijuje
numatyti
pokalbius-konkurso aptari
mus su vienos ar kelių grupių vadovais (tai įmanoma per
dieną išklausant ne 20 chorų, kaip paskutiniuosiuose respub
likiniuose turuose įprasta, o dvigubai mažiau, t. y. 8—10).
Reikėtų zoninių, respublikinių turų dalyviams (choristams!)
numatyti įdomią, turiningo bendravimo tarpusavyje (vakaronių,
arbatėlių, žiburėlių, popiečių ir pan.) programą, papildomus
koncertus, pažintinę turistinę ekskursiją ar pan. O dabar tam
paprastai nelieka nei laiko, nei jėgų. Argi normalu, kai
didelis kolektyvas šimtus kilometrų važiuoja tik tam, kad
konkursiniame konvejeryje atliktų 3—4 dainas? Akcentuodami
šventiškumo tokiuose masinio pobūdžio renginiuose kaip res
publikinis chorų konkursas „Dainuoja darbo Lietuva“ būtinu
mą, turime sudaryti realias prielaidas ir sąlygas tam įgyven
dinti. Tai visų mūsų — organizatorių — bendras tikslas. Nuo
to priklausys busimųjų konkursų prestižas ir sėkmė.
Konkurso „Dainuoja darbo Lietuva“ zoninių turų, vykusių
Ukmergėje, Kupiškyje, Trakuose, Raseiniuose, Jurbarke, ir
respublikinių, vykusių Radviliškyje, Telšiuose, Kaune, Vilniuje,
rengėjai konkursą organizavo gerai — pasirūpino įvairiais at
minimo ženklais, suvenyrais, prizais, įteikė dalyviams garbės
ir padėkos raštus, diplomus. Minėtų rajonų ir miestų kultūros
skyrių darbuotojai nuo seno žinomi kaip geri organizatoriai.
Jų vadovaujamos konkurso tarnybos dirbo darniai. Tačiau
patikrintas, laiko ir tradicinių renginių sureguliuotas mecha
nizmas nėra naujumo, kūrybiškumo ir taip laukiamo šventiš
kumo garantija. Šia prasme didžiausia sėkmė lydėjo Jur
barko rajono specialistus, kurie organizavo Klaipėdos zonos
turą. O apibendrinant didžiulio būrio organizatorių pastan
gas ir Tezultatus, reikia pripažinti, kad daugelio jų norus,
sumanymus, režisūros idėjas ir kitus „naujus vėjus“ varžė
tie patys aukščiau minėti apribojimai, objektyvios aplinky
bės: laikas (šeštadienis, sekmadienis), vieta (scena, fortepijo
nas, choro laiptai, salė, persirengimo kambariai ir repeticijų
patalpos), dalyvių gausumo sąlygotas grafiko glaustumas, ap
dovanojimų procedūros periodiškumas ir t. t., ir t. t.
Artėja 1990 metų respublikinė dainų šventė, o kartu su
ja ir tradiciniai chorų konkursai. Kaip juos organizuosime?
Pats laikas pamąstyti, padiskutuoti, pasiginčyti. LTSR moksli
nis metodinis kultūros centras kaupia pasiūlymus, projektus.
Klaipėdos miesto chorų vadovų tarybos atsiųstame laiške, be
kitų įdomių pasiūlymų, rašoma: „Siūlome chorų varžybas
surengti ne šventės išvakarėse Vilniuje, bet balandžio—gegu
žės mėnesiais įvairiuose respublikos miestuose pagal žanrus
(kaip „Dainuoja darbo Lietuva“ konkurse).
Siūlome supaprastinti per daug sudėtingą chorų katego
rijų (grupių) sistemą, paliekant iš viso tik tris — I, II ir III
kategorijas pagal meninį, bet ne pagal teritorinį kriterijų.
Palikti chorams teisę laisvai pasirinkti jam tinkamą kate
goriją. Dainų šventės dienomis vietoj konkursų rengti kon
kursų laureatų koncertus salėje ir atvirose miesto aikštėse.“
Laukiame ir Jūsų, skaitytojau, nuomonės.
AURELIJA ANDREJAUSKAITĖ
LTSR mokslinio metodinio kultūros
centro Muzikos skyriaus vedėja
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Gandralizdžio kėlimas

LIONE GADEIKIENB

R. Llnlonlo nuotrauka

Šunskų kaimo kultūros namai I. Laukaitytės kolūkyje —
vieni iiš tų, apie kuriuos nebe pirmi metai sakoma, kad jie
gerai dirba. Iš tiesų: daugybę kartų teko matyti jų savi
veiklininkus apžiūrose — ir neprastai pasirodančius. Su didžiau
siais entuziastais porą kartų buvau susitikusi. Ne kartą pa
siekdavo atsiliepimų nuotrupos, kurių esmė tokia: „Ir vėl
Šunskuose buvo graži šventė". Žinojau ir tai, kad direktorė,
jau turėdama didelę darbo patirtį, ėmė mokytis aukštojoje
mokykloje, tuo nustebindama ne vieną aplinkinių bei kole
gų... O pastaruoju metu, kai aplink daugybė atodūsių ir skun
dų dėl žmonių pasyvumo, vėl girdėti: Spalio švenčių kon
certe šiuose kultūros namuose dalyvavo ar ne pusė šimto
saviveiklininkų.
„Keturiasdešimt penki",— patikslino Lionė Gadeikienė, kai
šito paklausiau. Sako: stengėmės, kad koncertas tikrai būtų
šventinis, įtraukėme vadovus, specialistus. Kaip šitai pavyko?
Mes labai kvietėme, ir ačiū jiems, kad atsiliepė į šį kvieti
mą. Betgi, sakau, kiek žinau, kultūros darbuotojai su ūkių
vadovais dažniausiai nelengvai susikalba. „Su trečiu kolūkio
pirmininku turiu reikalų, ir dar nebuvo taip, kad nesusikal
bėtume. Kada kokios pagalbos beprašau — visada sulaukiu."
Nėra pagrindo netikėti šiais direktorės žodžiais. Ir dar rei
kia patikslinti, kad jos patirtis ne tokia jau maža: paaiškėjo,
kad šiemet sukako dvidešimt penkeri metai, kai L. Gadeikie
nė dirba kultūros namuose, ir jau du dešimtmečiai čia, Šun
skuose.
Nenorėčiau būti klaidingai suprasta: jeigu kas mano, kad
Šunskuose žmonėms nėra svarbesnio dalyko už meno saviveik
lą, o kolūkio vadovai tik ir tegalvoja, kuo čia padėjus kul
tūros darbuotojams, tas didžiai klysta. Siame Kapsuko rajono
kampe gyvena tokie patys žmonės kaip visur ir veikia tokie
patys dėsniai. Čia taip pat daug ir sunkiai dirbama, bren
damas purvas, kaupiami pinigai, geriama. .. Deja. O ūkio
vadovams, aišku, labiausiai rūpi daugybė dar vis sunkiai
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pajudinamų problemų. „Man rodos, labai gerai, kad jie mums
pritaria, o visa kita dirbkime patys, jiems palikime gamybos
reikalus." Tai citata iš L. Gadeikienės užrašų — juose užfik
suotos mintys, atsiradusios iš ilgametės patirties, ieškoma at
sakymo į daugybę klausimų. Žiūrintiems iš šalies ir matan
tiems tik rezultatą kultūros darbuotojo veikla dažniausiai sie
jasi su renginiais, koncertais, geriausiu atveju — repeticijo
mis. Kai kas, beje, net linkęs jam pavydėti, nes darbas kul
tūros namuose prasideda. . . nuo pietų. O kur tikroji to darbo
pradžia ir pabaiga, kada galima atsikvėpti ir pasakyti, kad
padarei viską, kas nuo tavęs priklauso, gali pasakyti ne
bent tas, kuris fpats įsisukęs į šio neramaus ir, sakyčiau, ge
rokai neapibrėžto darbo verpetą. O gal šito ir niekada ne
galėsi pasakyti, nes visada atrodo, kad galėjo būti geriau. ..
Atsimenu, kažkada per dramos kolektyvų apžiūrą visi
buvo nustebinti šunskiečių pasirodymo: rimtas, didelis spek
taklis atrodė atėjęs iš profesionaliosios scenos. Niekas nedve
jojo, skiriant laureatų vardą. O vadovė (L. Gadeikienė visą
laik vadovauja ir suaugusiųjų, ir vaikų dramos kolektyvams)
tąsyk buvo susigraužusi: kažkas buvo ne taip, kažkas ne
pavyko, nors pašalinė akis to nė nepastebėjo. Atsiminiau
šitai dabar, mums besikalbant apie repetuojamą vaikų spek
taklį — vadovė buvo susirūpinusi, ar pavyks iki galo išlai
kyti tą lygį, kurio pavyko pasiekti pradžioje. O suaugusiųjų
dramos kolektyvo, ilgus metus garsinusio Šunskus, deja, ne
bėra. To kolektyvo branduolį visąlaik sudarė pedagogai —
tikri scenos entuziastai, sugebėję perduoti šį savo entuziazmą
ir kitiems. Bėgant metams, žmonės keitėsi, ir kažkodėl į, se
nųjų vietą atėję jaunesnieji teužėmė jų vietą mokykloje.. .
Scenoje tos vietos liko tuščios. Beje, tai irgi visuotina— tą
gali patvirtinti beveik visi seni kultūros darbuotojai. Dar
viena citata iš užrašų: „Kaimo mokytojas — pagrindinis kul
tūros namų pagalbininkas, kadangi siekiama to paties: išug
dyti kultūringą žmogų, padėti jam suvokti šiuolaikines kul
tūros vertybes, taip pat ir išmokyti jas kurti.
Tačiau mokytojų visuomenininkų kaskart mažėja, yra ir
tokių, kurie sąmoningai ignoruoja visuomeninę ir platesnę kul
tūrinę veiklą. Jie gali būti geri pedagogai, tačiau, šiaip ar
taip, mokykloje turi rusenti kūrybos ugnis. .." Nuo seno
mokytojo dalyvavimas meno saviveikloje jau savaime kėlė ją
į aukštesnį lygį, suteikdavo prestižo.
Beje, apie lygį. Gerai, kad jo reikalaujama, siekiama (ir,
aišku, pasiekiama). Bet ne kartą, sėdint apžiūrose ir stebint
pažįstamus kolektyvus, būdavo gaila tų, kurie, žinojau, nuo
lat ir nuoširdžiai dirba, bet niekada per ilgus gyvavimo metus
nėra patekę į kitokį negu rajono apžiūros turą ar į respubli
kinį renginį. Mat suburti juose savojo ūkio žmonės, ateinan
tys į kultūros namus po sunkios darbo dienos. Ir tą reika
laujamą lygį jiems oi kaip nelengva pasiekti. . . O geriausiais
pripažįstami kiti, dažnai ne savais dalyviais besiremiantys
ansambliai ar kapelos. Šunskų kultūros namuose visa, kas
yra, sava. O yra, kaip sakyta, nemažai. Keturi vokaliniai
ansambliai: vyrų, moterų, merginų ir vaikų, paauglių ritmi
nių šokių grupė, kaimo muzikantų grupė — ji buriasi apie
mokytoją
veteraną Juozą Pečkį. Ansambliams vadovauja
L. Gadeikienės dukra, neseniai baigusi Kauno J. Gruodžio
aukštesniąją muzikos mokyklą. Ko gero, nedažna atvejų, kad
dukra paskui motiną ateitų į kultūros namus.
Kiekvieną rudenį saviveiklos kolektyvai tarsi iš naujo

pradeda darbą — vėl tenka rinkti žmones, vėl paaiškėja, kad
kažkas nebedalyvaus. . . Ir kiekvienąkart sunkiausiu momentu
kreipiamasi į tuos, kurie pastoviausi. Štai moterų ansambly
je dainuoja melžėja Ina Kereišienė. Tik stebėtis gali, iš kur
ji semiasi atkaklumo, nes saviveikloje dalyvauja jau dvide
šimt penkerius metus. Tarp ansamblio veteranų — Vida Dadurkevičienė, Eugenija Leškevičienė. Šios moterys bei kiti sa
viveiklininkai gal nė nežino, kokią pagarbą ir dėkingumą
jiems jaučia kultūros namų direktorė — ji žino, kad visada
galės šiais žmonėmis pasiremti. Būtinai reikia paminėti etno
grafinį ansamblį— moterys į jį susibūrė ne taip seniai, bet
dabar be šio kolektyvo nelengva įsivaizduoti bet kokį savi
veiklininkų pasirodymą. Remiamasi vietine etnografine me
džiaga, stengiamasi išlaikyti tokią dainavimo manierą, kokia
buvo būdinga aplinkinėms vietovėms, Didelį indėlį, ruošiant
programą, įnešė Antanina Banienė, kilusi iš gretimo Tursučių kaimo, daug dainų moka Veronika Juškaitienė, Bronė
Vinkšnienė perduoda visoms tai, kas būdingiausia Kalvarijos
apylinkėms. . . „Man maloniausia tai, kad būtent šis kolek
tyvas sudomino ir pradėjo traukti vaikus,— sako L. Gadeikienė.— Tai įvyko savaime, ansamblio dainų jau daug kas pra
moko. Kai išgirdau, pagalvojau: vien dėl šito reikėjo dirbti. . . “
Ir tai, kad žmonės ateina į renginius įsitikinę, jog tikrai
pamatys kažką įdomaus, ir tai, kad pamažu keičiasi požiū*
ris į jau tradicinėmis tapusias žemdirbių šventes — per jas
jau susimąstoma, vyrauja rimtis tada, kai jos reikia — reikė
tų laikyti pergale. Pergale prieš pilkų dienų inerciją, ru
tiną. ..
Ir dar vieną momentą reikia paminėti. Oficialiai tai rei
kėtų vadinti „darbu su jaunimu“. O praktiškai — be galo
didelė kultūros namų veiklos dalis. Tai ir vaikų meno sa
viveiklos kolektyvai, ir poilsio vakarai (plačiąja prasme) sa
vaitgaliais, ir įvairiausi renginiai vaikams, paaugliams. Mano
pašnekovė įsitikinusi, kad viskas be galo svarbu, nes, jos
nuomone, nieko nenorinčių, niekuo nesidominčių žmonių
(juo labiau — jaunų) labai mažai. Tačiau. .. „Pamenu, kartą
pavasarį su paaugliais, kultūros namų saviveiklininkais, so
dinome laisvame, niekam nenaudojamame žemės plote ber
želius. Mes visi labai norėjome turėti beržų gojelį. Ėjo pro
šalį atsakingi darbuotojai ir nė nepasidomėjo, ką mes čia
darome, ar mums ko nereikia. Tik vėliau išgirdome įvertini
mą: visa tai buvo daroma iš neturėjimo ką veikti. . .
Visada kaime savaitgalio vakarais padaugėja jaunimo, o
ypač pavasarį, kai gamta graži. Ir mes naudojamės jos prie
globsčiu. Juk visiškai nesvarbu, kur jaunimas buriasi pokal
biui: ar ant 'suolelio, ar ant upės kranto, ar po medžiu. Svar
bu, kad jiems čia gera, įdomu.“ Šito siekiama visą laiką.
Užėjus diskotekų bumui, jos vykdavo ir kultūros namuose.
Pastaruoju metu jos ima nusibosti. Nutarta pasižiūrėti, kaip
gi linksminamasi kitur. Šunskiečiai buvo Birštone, nuvažiavo į
Kauno „Orbitą“. Neįprasta? Taip. Bet už tai įdomu, patrauklu.
Kaip ir susitikimas su dainininku Egidijumi Sipavičiumi. Kaip
ir daugelis kitų dalykų, iš šalies gal atrodančių smulkmeno
mis, o iš tikrųjų ir sudarančių tą tikrąjį darbą.
L. Gadeikienės užrašuose yra įdomių minčių apie daugelį
dalykų. Tačiau norisi užbaigti citata, kalbančia apie savojo
kaimo jaunimą. „Norėčiau, kad jie visi liktų gyventi tėviš
kėje, b e t.. . Ir vėl tas nelemtas „bet“. Kiekvienas žmogus,
kurdamas savąjį gyvenimą, ieško, kur sukrauti lizdą. Žmonės,
kaip ir paukščiai, ne visi pajėgia jį susikrauti. Norėdami,
kad mūsų sodyboje apsigyventų gandrai, mes jiems keliame
gandralizdžius. Tas pats ir su žmonėmis: jei bus „gandra
lizdžių“, neskris jų ieškoti kitur.“
Gražiau ir teisingiau nemokėčiau pasakyti.
NIJOLE LINIONIENĖ
Kapsuko rajoninio laikraščio „Naujasis kelias“
redakcijos laiškų ir masinio darbo skyriaus
vedėja

Nauji vardai
1987 metais Lietuvos TSR kultūros ministerijos kolegi
jos ir Lietuvos Respublikinės Profesinių Sąjungų Tarybos
Prezidiumo nutarimu dvidešimt dviems respublikos meno
saviveiklos kolektyvams suteikti liaudies kolektyvų var
dai.
Supažindiname su įsiliejusiais į geriausiųjų gretas
Vilniaus mokytojų namų kamerinis mišrus liaudies cho
ras „Cant ėmus"
Naujosios Vilnios kultūros rūmų vaikų liaudies choras
„Vilnia"
Skuodo rajoninių kultūros namų mišrus liaudies choras
„Apuolė"
Lietuvos aklųjų draugijos Vilniaus tarprajoninių kultū
ros namų moterų vokalinis liaudies ansamblis „Sakmė“
Širvintų rajoninių kultūros namų moterų vokalinis liau
dies ansamblis „Širvinta"
Vyriausiosios farmacijos valdybos Kauno tarprajoninės
kontoros moterų vokalinis liaudies ansamblis „Salvija“
Kauno grūdų produktų kombinato liaudies kaimo kape
la „Rugelis"
Švenčionių rajono Švenčionėlių statybinių medžiagų
kombinato liaudies kaimo kapela „Žeimena“
Vilniaus elektromechanikos technikumo pučiamųjų ins
trumentų liaudies orkestras „Ritmas“
Klaipėdos medvilnės gamybinio susivienijimo „Triny
čiai“ pučiamųjų instrumentų liaudies orkestras „Triny
čiai“
Trakų rajoninių kultūros namų vokalinis instrumentinis
liaudies ansamblis „Labirintas“
Šakių rajoninių kultūros namų vokalinis instrumentinis
liaudies ansamblis „Impulsas“
Mažeikių rajoninių kultūros namų vokalinis instrumen
tinis liaudies ansamblis „Sekmadienis“
Komunalinio ūkio projektavimo instituto folklorinis liau
dies ansamblis „Radasta“
Anykščių rajoninių kultūros namų vaikų lėlių liaudies
teatras „Šilinukas“
Skuodo rajoninių kultūros namų liaudies teatras
Utenos rajoninių kultūros namų liaudies teatras
Šiaulių miesto kultūros rūmų liaudies teatras
Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto liaudies dai
lės studija „Dailė“
Vilniaus „Plastos“ gamyklos liaudies dailės studija
„Plasta“
Panevėžio parodomojo statybos tresto kultūros ir spor
to rūmų vaikų pramoginių šokių liaudies kolektyvas „Rid
rito“
Šiaulių kultūros rūmų senimo tautinių šokių liaudies ko
lektyvas „Kalatinis“
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Dabartinės tapybos bruožai
Lietuvių liaudies menas, skirtingai
negu kai kurių kitų tautų, turi gilias
vaizduojamosios dailės šaknis — ne tik
plačiai žinomos skulptūros, bet ir ta
pybos bei grafikos (nors šių šakų pa
likimas kur kas mažesnis, negu skulptū
ros). Tapyba, pasiekusi mus daugiausia
iš XIX a., saugoma Kauno M. K. Čiur
lionio, LTSR dailės muziejuose, Šiaulių
,,Aušros" istorijos ir etnografijos, Tel
šių, Kretingos ir kituose kraštoty
ros muziejuose. Tai vaizduojamoji
(paveikslai) ir taikomoji
(dekora
tyvinė kraičio skrynių ir baldų) tapy
ba. Vaizduojamoji tapyba po ilgokos
pertraukos labai suklestėjo, įgavo sa
vitų bruožų, o gyvos taikomosios ta
pybos šiandien beveik neturime, jos
ornamentų motyvus perima kitos liau
dies meno šakos. Taigi, kalbėdami apie
dabartinę liaudies tapybą, turime ome
nyje paveikslus.
Senoji, arba klasikinė, liaudies ta

pyba, kaip ir visa vaizduojamoji liau
dies dailė, buvo religinio turinio. Pa
veikslai daugiausia tapyti ant lentų,
nors kartais būdavo naudojama ir dro
bė. Jau klasikiniame palikime matyti
dabartinių krypčių užuomazgos: sava
mokslių ir pasimokiusiųjų arba, mūsų
terminais,— primityvioji ir saviveiklinė
tapyba. Apskritai kol kas nėra vienin
gos liaudies tapybos klasifikacijos ir
terminijos, iš jos įvairovės pas mus
bene labiausiai prigijo primityviosios,
arba liaudiškosios, ir saviveiklinės, ar
ba mėgėjiškos, tapybos terminai. Su
prantama, jie sąlygiški, neatspindi da
bartinės liaudies tapybos specifinių
ypatybių, tik nurodo du ryškių srovių
atramos taškus.
Primityvistai yra išsaugoję vidinius
ryšius su klasikine liaudies kūryba, tra
dicinius meninio vaizdo kūrimo prin
cipus, koloritą, pasaulėjautą. Vadina
mieji saviveiklininkai orientuojasi į

Parodoje —grafika ir piešiniai
Šių metų pradžioje Kaune, Paveiks
lų galerijoje, visą mėnesį veikė res
publikinė liaudies grafikos ir piešinių
paroda. Ją sudarė trys skyriai: seno
sios, arba klasikinės, dabartinės grafi
kos ir piešinių.
Pirmajame skyriuje buvo eksponuoti
darbai iš Kauno M. K. Čiurlionio dai
lės muziejaus, LTSR dailės, LTSR is
torijos ir etnografijos, Šiaulių „Auš
ros" istorijos ir etnografijos bei Telšių
kraštotyros muziejų. Senosios grafikos,
XIX a. populiarios liaudies meno ša
kos, darbų išlikę palyginti nedaug:
nepatvari medžiaga (popierius), netin
kamos laikymo sąlygos sunaikino di
džiumą kūrinių. Dauguma išlikusių kū
rinių restauruoti. Ekspozicijoje buvo
atspindėti pagrindiniai klasikinės gra
fikos siužetai, jų kompozicijų ir spalvų
įvairovė, kelių mums žinomų senųjų
meistrų individualybės. Šalia raižinių
rodytos ir senosios lentos, iš kurių buvo
daromi atspaudai. Eksponuota ir oleodrukų, kurie išstūmė grafiką iš valstie
čio buities, pavyzdžių, dalis literatūros
apie klasikinius ir dabartinius raiži
nius.
Dabartinės grafikos ekspozicijoje bu
vo
parodyti
šiuolaikinių
meistrų
kūriniai. Dar neseniai grafikų turėjome
vos keletą, o dabar jų būrys žymiai
gausesnis. Ekspozicijoje vyravo medžio,
linoraižiniai, nors meistrai kuria ir ki
tomis technikomis. Medžio raižinius
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padėjo populiarinti seminarai, surengti
1984 m. (LTSR liaudies meno draugija),
1985 ir 1987 m. (LTSR mokslinis meto
dinis kultūros centras), kuriems va
dovavo LTSR nusipelnęs meno veikė
jas V, Valius. Daug medžio raižinių
yra sukurti seminarų metu. Grafikoje,

įvairius skirtingų epochų profesionalio
sios akademinės dailės reiškinius bei
sroves, jas įvairiai transformuoja bei
imituoja, perimdami ir atitinkamus me
ninės išraiškos būdus bei priemones.
Primityvistams būdingas intuityvus pa
veikslo komponavimas, spalvos ir vaiz
do ekspresyvumas, piešinio deformavi
mas. Tačiau jų tapyba nėra vienalytė:
vieni kuriamą vaizdą kiek įmanoma
objekty vizuoja, stengiasi tiksliau jį
perteikti, kiti laisvai jį transformuoja,
paklusdami savo vidinei logikai (žmogų
piešia didesnį už namą ir pan.), vieni
visiškai nepaiso perspektyvos, kiti bū
tinai stengiasi ją sukurti ir t. t.
Ir paveikslų tematika labai įvairi,
dažniausiai diktuojama tapytojo gyve
nimo patirties (darbo, švenčių, buities
vaizdai). Ypač populiarūs etnografiniai
motyvai (kaimo darbų, vestuvių, pap
ročių), ir tai dažniausiai nulemia ryš
kūs autorių vaikystės ar jaunystės pri
siminimai (juk dauguma primityvistų
pradėjo tapyti jau išėję į pensiją)»
J. Nalivaikienės, M. Kozminos, M. Bičiūnienės, B. Zavackio, A. Drungilo,
E. Adomaitienės,
M. Mastaitienės,
B. Krivicko ir kitų kūryba liudija, ko
kia įvairi mūsų liaudies tapyba. Sa
vito intuityvaus ekspresyvumo į da
bartinę lietuvių primityvistinę tapybą

kaip ir visoje dabartinėje dailėje, ryš
kios dvi kryptys — orientacija į liau
dies tradicijas, padiktuota meistro pa
saulėjautos, ir sekimas, tiesa, ne toks
ryškus kaip tapyboje, profesionaliąja
daile. Tą patį galima pasakyti ir apie
piešinius, kurių parodoje buvo itin
gausu. Labai aktyviai į parodą įsijungė
kai kurios dailės studijos. Ypač iš
siskyrė Vilniaus „Paletės" narių darbai.
Gaila, nėra išlikusių senųjų piešinių.
Iš muziejų čia buvo rodomi tik jau

A. ŽIUPSNYJE, „Tai didelis medis pas mane ateina“. Medžio raižinys

įlieja J. Mykolaičio ir P. Gerlikienės
darbai.
Labai didelę įtaką liaudies tapyto
jui (ir apskritai liaudies meistrui) daro
gamta kaip įkvėpėja, kaip kūrybos są
lyga ir objektas. Peizažo motyvų rasi
me beveik kiekviename paveiksle, o
nemažai meistrų kuria beveik vien pei
zažus. A. Bivainienė, V. Masiulis,
A. Gabilevičius, L. Limbą kiek galėda
mi tiksliau nutapo jiems patinkantį
vaizdą — medžius, mišką, pievų žolę,
vandens mirgėjimą, K. Lapinas plačią,
tarsi iš paukščio skrydžio matomą pa
noramą pajungia spalvos ir linijos rit
mui, J. Danilevičiaus, K. Jackaus pei
zažai atskleidžia gamtos spalvų harmo
niją, poetiškumą.
Retesni primityvistų kūryboje por
tretai ir natiurmortai. Išraiškingų šių
žanrų kūrinių yra sukūrę M. Bičiūnienė, A. Velykienė, V. Vasiliauskas ir kt.
Saviveiklinė tapyba nėra nei įvairi,
nei tokia savita kaip primityvistų dar
bai. Nemažai jos atstovų yra baigę
vaikų dailės mokyklų vakarines suau
gusių klases, netgi technikumus, kai
kurie dirba dailininkais apipavidalintojais. Visi jie stengiasi perimti profesio
naliosios akademinės dailės principus,
tapyseną. Būtinybė išmokti tapyti verčia
kai kuriuos burtis į ratelius, studijas,

mirusių mūsų dienų tapytojų J. My
kolaičio ir A. Pivoriūno darbai. Grafi
kos skyriuje eksponuoti J. Rimkaus,
1922 m. J. Siliečio slapyvardžiu išlei
dusio albumą „Lietuva vokiečių oku
pacijoje 1914—1919 m." darbai.

kur sudaromos sąlygos meistriškumui
kelti. Respublikoje veikia 6 tapybos
studijos, turinčios liaudies studijos var
dą, daug įvairių ratelių.
Liaudies
meistrų saviveiklininkų
kūryboje mažiau spontaniškumo, kuria
ma darant eskizus, ieškant optimalaus
varianto. Darbų tematika kryptingesnė,
problemiškesnė, neretai keliami ir spe
cifiniai profesionalūs formos, kolorito
uždaviniai. Be teminių paveikslų, daž
nai vaizduojančių gyvenimo aktualijas,
saviveiklinėje tapyboje palyginti ne
mažai portretų, peizažų (tarp jų —
urbanistinių, architektūrinių), įvairių
natiurmortų. Einant akademinio pro
fesionalizmo keliu, meistrui gresia di
letantizmas ir ypač stiliaus standartiza
cija; jei išmokti dalykai intensyviai
ir nekūrybiškai eksploatuojami, praran
damas vaizdo šviežumas ir nuoširdumas.
Tą labai raiškiai liudija kai kurie dar
bai, atnešami į LTSR liaudies meno
draugijos parodų-pardavimo salonus.
Palyginus su primityvistais, liaudies
meistrai saviveiklininkai naudoja įvai
resnę tapybos techniką bei medžiagas,
griežčiau laikosi technologijos reikala
vimų.
Yra kūrėjų, kuriuos sunkoka pritapdinti prie kurios nors grupės ar kryp
ties, sakykim, iki filosofinių aukštumų

pakylančius E. Kniūkštaitės paveikslus
ar savitus, mąslius A. Žiupsnytės dar
bus, unikalias L. Meškaitytės akvarelines miniatūras.
Vaizduojama j ai dailei labai aktualus
meninės išraiškos, stiliaus savitumas.
Šiuo aspektu lyginant primityvistų ir
saviveiklininkų
paveikslus, išryškėja
savotiškas paradoksas. Primityvistas
sąmoningai nesistengia sukurti savito
stiliaus, jis tapo „kaip išeina", kaip
jaučia, realizuodamas savo vidaus pa
saulio vaizdinius, ir tai jam garantuoja
individualų, savitą stilių. Saviveiklinin
kas, besimokydamas tapybos ir jau pra
radęs liaudiškąją tradiciją, kryptingai
siekia originaliu būdu įkūnyti savo su
manymus, tačiau tai palyginti retai
jam pavyksta. Savitumo stoką savi
veiklininkų kūryboje kompensuoja nuo
širdus troškimas išsakyti save, savo
požiūrį į pasaulį, džiaugsmas, kuris ly
di kiekvieną tikrą kūrybą,— ir tai pa
traukia žiūrovą.
ALĖ POČIULPAITĖ
LTSR mokslinio metodinio kultūros
centro Liaudies dailės skyriaus
vyr. mokslinė bendradarbė

M. RINKCNAITĖ.
Baltas
lino gyvenim as. Linoralžlnys

TERESĖ PETRAUSKIENĖ
LTSR mokslinio metodinio
kultūros centro Liaudies
dailės skyriaus vyr. mokslinė
bendradarbė
M.
BICIDNIENE.
Kepa
blynus. PleSlnys.
R. V ilkučio nuotraukos
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Diena Motinai
Pernai, gegužės pradžioje, Šalčininkų rajoniniuose
kultūros namuose surengus vakarą Motinai pagerbti,
atgarsio ilgai laukti nereikėjo — netrukus spaudoje pa
sirodė nemažai atsiliepimų bei samprotavimų. Savo
požiūrį pareiškė mokslininkai, rašytojai, žurnalistai.
Lietuvos kultūros fondo valdybos pirmininko pro
fesoriaus Č. Kudabos nuomone,
. .šeimose gyva atmin
tis, kai pagarba motinoms būdavo pareiškiama pirmąjį
gegužės sekmadienį. Paskui pritilom. Ar kas šiandien
abejoja, kad tai reikalinga. Tik pagalvokime — gegužės
pirmoji savaitė, kai bunda ir sužaliuoja gamta, kai
prisimenami kare žuvę sūnūs,— ar begalima dvejoti dėl
tinkamesnio laiko pagarbiai nusilenkti motinoms. Ši
veikla eina būtent ta linkme, kur orientuoja naujas
mūsų sąjūdis'1 (Č. Kudaba. Svarbiausia veikti // Kultū
ros barai.— 1987.— Nr. 8.— P. 6.)
Daugumos savo nuomonę pareiškusių pozicija — Mo
tinos diena gali ir turi tapti švente.
Mūsų dienomis, dėl įvairių priežasčių padidėjus
žmonių, taip pat ir vaikų bei tėvų susvetimėjimui, su
mažėjo šeimos įtaka vaikų auklėjimui. Nors nuo karo
praėjo jau daugiau kaip 40 metų, tačiau vaikų, kurių
neglosto motinos ranka, nors jie ne karo našlaičiai,
tiek daug...
Kaip sustiprinti motinos ir vaikų ryšį, kaip išugdyti
atsakomybę vienų kitiems, tikrąsias, Žmogaus vertybes?
Tik iš mažens, darželio, mokyklos, visos visuomenės
pastangomis įskiepijus šią pagarbą ir meilę, ir koncen
truotą jos išraišką — poreikį šventės dieną, atsiplėšus
nuo kasdieninių darbų ir rūpesčių, grįžti pas Motiną.
Lietuvos Komunistų partijos Centro Komiteto Pro
pagandos ir agitacijos skyriaus lektorius J. Sakalauskas,
kalbėdamasis su „Vakarinių naujienų" korespondente
O. Balčiūniene apie ateistinį auklėjimą persitvarkymo
sąlygomis, į klausimą, ar deramai atrodys pastangos
atgaivinti Motinos dieną gegužės pirmą sekmadienį,
tuo labiau, kad motinas tada prisimena ir bažnyčia, at
sakė: „Gera šventė, reikalinga, labai netgi reikalinga.
Motinos kultą beveik praradome šeimoje ir visuome
nėje, o pasekmės liūdnos. Moters diena ir Motinos pa
gerbimas mūsų liaudyje turi ne visai tą pačią prasmę.
Beje, tai turėtų būti šeimos šventė, vienijanti visus,
laiminančia Motinos ranka jungianti, mus taurinanti."
(Ateistinis auklėjimas persitvarkymo sąlygomis // Va
karinės naujienos.— 1987.— Lapkr. 5.).
Ir iš tiesų, Kovo 8-oji — tarptautinė moters diena, jos
lygybės su vyrais gamyboje ir visuomeniniame gyveni
me įprasminimas, jos pasiekimų už šeimos ribų išaukš
tinimas. Šią dieną motinystė prisimenama tik tarp kitko.
Tuo tarpu šventės, skirtos motinai, moteriai — vaikų
gimdytojai ir maitintojai (ar būtų ji eilinė moteris, ar
didvyrė), dorovės normų puoselėtojai — neturime. Mo
tina apdainuota liaudies dainose, aukštinama meno kū
riniuose, o gyvenime — ar kiekvienam sava, kiekvie
no prisiminta ir mylima?
Pasaulyje motinos pagerbimo tradicijos labai senos.
Dar viduramžiais daugumoje Europos valstybių daž
niausiai pavasario švenčių metu būdavo pagerbiamos
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motinos. Svečiavimosi pas motinas dienos nuo seno ži
nomos Anglijoje, Austrijoje, Prancūzijoje. Yra žinių,
kad Anglijoje dar XVII a. atskirai gyvenančias motinas _
vaikai drauge su savo vaikais lankydavo ketvirtą ga
vėnios sekmadienį. Ta proga jie atnešdavo specialiai
iškeptą pyragą. Prancūzijoje motina buvo pagerbiama
paskutinį pirmadienį prieš Užgavėnes.
Senieji motinos pagerbimo papročiai anglų buvo
perkelti į Ameriką ir ten sumoderninti (1910 m.). Čia
Motinos diena imta švęsti antrą gegužės sekmadienį,
kai jau žydi daug gėlių, taip pat ir visų mėgstamos
alyvos. Amerikiečiai dovanodavo motinoms gėlių, siųs
davo dovanų, о кай motinos nebeturėjo, puošė jos
kapą. Už gėles surinktus pinigus prekybininkai skir
davo neturtingoms našlėms šelpti. Sumoderninta šven
tė netrukus grįžo į Angliją, bet ir toliau buvo šven
čiama ketvirtąjį gavėnios sekmadienį. Trečiajame de
šimtmetyje ši sumoderninta šventė paplito Austrijoje,
Lenkijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje ir kitur. Per trum
pą laiką ji tapo populiariausia šeimos švente Ameriko
je ir Europoje, ir svarbiausias jos elementas buvo mo
tinų lankymas.
Lietuvoje Motinos diena imta švęsti 1929 m., sektinu
pavyzdžiu laikant Austriją, kur gegužės pirmą sekma
dienį įvairių tautybių ir įsitikinimų žmonės pasijusdavo
tartum vienos motinos vaikai; tos dienos pagrindinė
laikraščių, paskaitų, teatrų spektaklių tema būdavo
motinystė; pažįstami lankydavo sergančias motinas, vi
suomenė organizuodavo rinkliavas neturtingoms mo
tinoms šelpti.
Apskritai lietuvių papročiuose nuo seno motinai, tė
vams buvo skiriama garbinga vieta. Bene didžiausiu
motinos uždaviniu buvo laikoma paruošti motinystei
savo dukras. 1529 m. Lietuvos Statute buvo numatyta,
kad vaikai privalo senatvėje globoti tėvą ir motiną.
Prieš šios pareigos nesilaikančius buvo nukreipta ir
visa liaudies papročių sistema.
Ir štai, žvelgdami jau į XXI amžių, staiga pasiju
tome neturį savyje kažko labai svarbaus ir prabilome
apie žmogaus ryšį su žmogumi, prisiminėme pradžių
pradžią — motiną.
Kaip mes šią šventę švęsime? Ne kiekvieną šventi
nę situaciją, o tuo labiau tokią kamerinę, intymią, sub
tilią, galima paversti švente, vykstančia scenoje. Svar
biausia— kad ji įvyktų širdyje, šeimoje, gimtinėje. Ta
čiau be visuomenės dėmesio, spaudos, radijo ir televi
zijos, mokyklos ir darželių, parodų, koncertų ir vakarų
nepajudėsime iš mirties taško. „Ji mums visiems bū
tina, ir aš tikiu, kad jeigu panorėsime, kad Motinos
diena būtų švenčiama, nėra jokios abejonės, mes tu
rėsime tauriausią šeimos, širdžių susiliejimo, apsivalymo
dieną",— kalbėjo V. Bubnys paskutiniajame LTSR mo
terų suvažiavime (Būkite visada laimingos // Vak. nau
jienos.— 1987.— Lapkr. 25). Tad panorėkime visi.
JUOZAS KUDIRKA

LTSR mokslinio metodinio kultūros
centro Folkloro skyriaus vedėjas

Apie darbo metodiką ir dialektiką
Vilniaus zonos rajonai štai jau keleri metai negali pasi
girti kultūros liaudies universitetais, ir tiek. Kas gi juos taip
atskyrė nuo bendrojo respublikos lygio, kad prireikė specialių
nutarimų ir tikrinimų pagalbos? Sakytume, visiems žinomos
bėdos — kadrų kaita ir trūkumas, menka materialinė bazė,
tačiau turime pridurti: taip pat iniciatyvos, paprasčiausio
dėmesio stoka ir inertiška mąstysena, kurios pasekmės būna
dvejopos: arba nieko nedaroma, arba įdedamas „didžiulis"
triūsas „didelio" universiteto 15-os ar 17-os formalių fakultetų
dokumentams sutvarkyti, kad bent jau iš pirmo žvilgsnio nie
kam į akis tie figos lapeliai nekristų. . . Juk kuo daugiau,
tuo geriau!?
Skaičių klasta nusikratyti nelengva, nors niekas jau nebeskatina siekti „nuolatinio augimo", vieningai linksime, kad
geriau mažiau, bet tikros, žmonėms naudingos veiklos.
O ko reikia konkrečiam rajonui, gali nuspręsti tik jis pats.
Savarankiškumas ir atsakomybė prieš vietos gyventojus —
pagrindinė šaknis, galinti maitinti liaudies universiteto medį
ir tuo pačiu realius gyventojų šviečiamuosius poreikius. Ir
pirmiausia — pačių kultūrinio švietimo darbuotojų. Apie tai
drąsiai Švenčionėlių zoniniuose kultūros namuose LTSR kul
tūros ministerijos liaudies universitetų tarybos surengtame po
sėdyje, kuriame dalyvavo Vilniaus zonos rajonų KLU rek
toriai ir tarybų sekretoriai, prabilo Trakų raj. kultūros sky
riaus vedėja J. Lisevičiūtė, turėjusi pilietinės drąsos vienu
mostu iš 17 paveldėtų formalių arba prastai dirbančių fakul
tetų palikti 4 (!), bet reikalingus. Štai argumentai: paminklo
saugos fakultetas šiam rajonui — būtinas, nes beveik kiekvie
name žingsnyje — valstybės saugomas istorijos, architektūros
ar archeologijos paminklas, o kolūkių, tarybinių ūkių vado
vai, agronomai šioje srityje ne itin išprusę.

Šio fakuteto veiklos perspektyva — įtraukti į aktyvų kul
tūrinio palikimo saugojimą bei globojimą ir plačiąją visuo
menę.
Kiti du rajono centre veikiantys fakultetai — į pagalbą
choreografų praktikų bei bibliotekininkų kvalifikacijai kelti.
Vievyje muzikos fakultetas taip pat neatsitiktinis. Čia stipri
bazė, klausytojai — choristai.
Mąstyta ir apie internacionalinę šio rajono gyventojų
sudėtį. Kaip greitai ir natūraliai pritapti prie Lietuvos, pvz.,
gausiam Kruonio elektrinės statytojų būriui, nemokančiam lie
tuvių kalbos, nežinančiam mūsų tradicijų, papročių? Pabandyta
Elektrėnuose surengti lietuvių kalbos kursus — 80 norinčių, 60
baigusių. Planuota, Elektrėnų 1-osios vid. mokyklos pedagogams,
visuomenininkams padedant (čia yra įrengtas literatūros mu
ziejus) išugdyti iš šių kulisų lietuvių literatūros fakultetą. Kol
kas nepavyko, bet ši galimybė yra, ir ja pasinaudoti neatsi
sakyta.
Taigi ko reikia rajono gyventojui ir ar reikia? Si mintis
kėlė nerimą ir Molėtų rajono kultūros skyriaus .ve
dėjui Z. Imbrasui *. Pradėta nuo tyrimų. Juk Molėtai — liaudies
menininkų, audėjų, mezgėjų, skulptorių kraštas, tad kam ieš
koti ir kurti nežinia kam reikalingus „projektus", jei čia pat
garsios lietuvių audėjos, muzikantai, ir nėra kam perimti jų
mokėjimo, jų meno? „Tai nesuprantama, bet konkrečių vie
tovių kultūros namų darbuotojai nė nežinojo, k a s jų „te
ritorijoje" gyvena, k u o užsiima, k ą būtų galima ten su
burti",— dalijosi mintimis Z. Imbrasas.— „Siame etape mūsų
nuveikta tiek, kad .rezultatai negali patenkinti nei Kultūros
ministerijos liaudies universitetų tarybos, nei mūsų pačių, ta
čiau būsimo KLU Molėtuose struktūra formuojasi, ir ji, matyt,
bus ne visai standartinė."

Mokymo kokybės tyrimas
Kaip dar dažnai tenka išgirsti teškiant: „Ir kam mums
tas liaudies universitetas!" Teisingai, nereikia, jeigu jame
nuobodu, jei esi varomas, kokių nors aplinkybių priverstas
jį lankyti. Liaudies universitetas — žmogui, o ne atvirkščiai.
Ir todėl jo veikla turi būti nepriekaištinga, mokymas — ko
kybiškas, nauda — akivaizdi. Kaip to pasiekti?
Būtina nuolat analizuoti kultūros liaudies universiteto veik
lą, o viena sudėtinių tokios analizės dalių yra mokymo ko
kybės tyrimas. Norint įvertinti mokymo kokybę, svarbu nu
statyti, ar mokymo tikslą atitinka jam įgyvendinti pasirinktos
priemonės. O tai paaiškės apie fakultetą (arba fakultetus) su
rinkus ir išnagrinėjus tam tikrus duomenis, kuriuos būtų ga
lima suskirstyti taip:
Bendrieji duomenys: fakulteto veiklos profilis, mokymo
kryptis; tikslas; mokymo režimas; klausytojai.
Duomenys apie stebėjimui pasirinktą fakulteto renginį:
tema; forma; laikas ir rengimo trukmė; renginio charakteris
(įvadinis, seminaras, skirtas rezultatų susumavimui ir kt.); ren
ginio vieta.
Duomenys apie stebėto ,renginio vedėją (dėstytoją, lek
torių): pavardė, vardas; darbavietė, pareigos, specialybė; iš
silavinimas, mokslinis laipsnis arba vardas; partiškumas, am
žius.
Apie fakulteto klausytojus: skaičius, išsilavinimas, am
žius, profesija (profesijos).
Apie renginio tikslus: kokias žinias norėta perduoti klau

sytojams; kokių įgūdžių ugdymui jis skirtas.
Apie renginio turinį: keliamų problemų aktualumas; su
pažindinimas su kultūros ir mokslo laimėjimais; naudojimasis
vietine faktine medžiaga; ar renginio metu naudotasi klausy
tojų patirtimi; pateiktos medžiagos atitikimas auditorijos ypa
tybėms.
Apie renginio vedimo metodus: psichologinis klausytojų
paruošimas; ryšys su ankstesniame renginyje pateikta me
džiaga; naujos medžiagos pateikimo metodai (aiškinamasis,
probleminis); medžiagos pateikimo sistema ir nuoseklumas;
dėstymo vaizdingumas, suprantamumas; klausytojų aktyvinimo
metodai, būdai dėmesiui sutelkti; techninių ir vaizdinių prie
monių panaudojimo metodika; dėstytojo ir klausytojų tarpu
savio santykiai; metodinių rekomendacijų bei literatūros, skir
tos klausytojų savišvietai, pateikimas.
Geriausia analizuoti tokį renginį, kurio vedėjas ne atsitik
tinis žmogus, o nuolatinis dėstytojas, nes priešingu atveju
sunku susidaryti nuomonę apie mokymo fakultete lygį.
Vertinant skirtingų formų renginius reikia atsižvelgti į
kiekvieno jų specifiką. Tačiau kokia forma medžiaga bebūtų
perduodama, kiekvienam renginiui keliami tam tikri bendri
reikalavimai. Renginys turi atitikti mokymo fakultete kryptį
ir tikslus. Visi renginiai turi būti nuosekliai tarpusavyje nu
sieti, praktiniu požiūriu naudingi klausytojams. Dėstoma me
džiaga negali būti atitrūkusi nuo klausytojų gyvenimo ir
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Rajone į šį darbą įtraukti ūkių vadovai, partijos komitetas
ieškoma tinkamų patalpų kaimo audėjoms, muzikantams drau
ge su jaunimu susirinkti, planuojama iš jų mokytis ir tuo
pačiu juos šviesti, ir molėtiškių žvilgsniai krypsta... į jaukius
namelius ežerų pakrantėse, kadaise statytus... svečiams.
Kodėl jie turėtų būti neteisūs? Inertiškai mąstydami, liau
dies universitetą ir toliau galėtume suvokti kaip darbo formą
vis dar „tamsiai liaudžiai“ šviesti. Tačiau gal jau priėjome tą
gyvenimo dialektikos ribą, kai universitetas
liaudžiai
gali tapti l i a u d i e s universitetu, galimybe jaunajai kartai
iš pirmų lūpų perimti jos darbo ir meno tradicijas? Klausy
tojų švietimą ir mokymąsi iš klausytojų molėtiškiai planuoja
derinti.
Taigi pasvarstykime, ar nusikratyta stingulio Vilniaus zo
nos KLU? Kai kuriuose. Ignalinos, Švenčionių rajonų patirtis,
parodomasis Švenčionėlių zoniniuose kultūros namuose vei
kiančio teatro fakulteto, kuriam vadovauja liaudies teatro
režisierius A. Sibkus, užsiėmimas kiekvienam posėdžio da
lyviui galėjo tapti kriterijumi, kaip reikia dirbti. Bet tik no
rintiems geriau dirbti. Nežinia, kaip dirbti nori Varėnos raj.
KLU taryba (rektorė— CB direktorė Z. Sčesnulevičiūtė), at
siuntusi į posėdį dvi jaunas, vos kelis mėnesius dirbančias
bibliotekininkes (ne tarybos nares), nieko negirdėjusias ne
tik ąpie Varėnos raj. KLU veiklą, bet ir apie CB „dirbančius“
2 fakultetus.
Dabartiniame etape kaip anachronizmas skamba minėtame
posėdyje dar girdėti žodžiai „buvau pasiųsta vietai užimti“,
kaip anachronizmas atrodo kultūrinio švietimo formų įvai
rovėje „vietą užimantis“ liaudies universitetas.
Pasirinkti racionalią universiteto struktūrą, nedubliuoti jo
su kitomis klubinio darbo formomis (pvz., ketvirčio semina
rais), optimaliai panaudoti materialinę bazę ir kadrus — tai ne
„aukšti reikalavimai“, tiesiog — būtinybė.
* Kai leidinys jau buvo spausdinamas, paaiškėjo, kad drg.
Z. Imbrasas kultūros skyriaus vedėju nebedirba. Belieka ti
kėtis, kad jo sumanymą įgyvendins naujasis KLU rektorius.
DALIA RASTENIENĖ
LTSR mokslinio metodinio kultūros
centro Leidybos skyriaus vyr. redaktorė,
KLU apžiūros komisijos narė

profesinės patirties. Ji turi žadinti socialinį ir kūrybinį akty
vumą, norą giliau domėtis nagrinėjamu dalyku, skatinti klau
sytojus savarankiškai šviestis.
Mokymo lygis fakultete atsiskleis sujungus į visumą visus
išnagrinėtus komponentus, išsiaiškinus, koks jų vaidmuo sie
kiant mokymo tikslo.
Mokymo kokybės tyrimus turėtų organizuoti kultūros liau
dies universiteto taryba, pasitelkusi kompetentingus tokiam
darbui asmenis. Vieno fakulteto darbo tyrime galėtų dalyvauti
kitų fakultetų dekanai.
Nesant galimybių atlikti tyrimų komisijai padedant, pa
teiktos rekomendacijos galėtų vadovams pasitarnauti kaip
atmintinė organizuojant fakultetų veiklą.
Rengiantis mokymo kokybės tyrimui, pravartu pasinaudoti
šia literatūra:
Radzevičienė E. Kaip analizuoti kultūros liaudies universitetų
veiklą // Medžiaga seminarams.— 1987.— Nr. 4.— P. 8—11.
Афанасьев В. Г. Общество: системность, познание и уп
равление.— М.: Политиздат, 1981.— С. 128—163.
Чурнлова О. В. Методический анализ деятельности народ
ного университета культуры.— М.: ВИПКРК, 1986.— 17 с.
EVELINA RADZEVIČIENĖ
LTSR mokslinio metodinio kultūros centro
Politinio masinio darbo metodikos skyriaus
vyr. mokslinė bendradarbė
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Ar leisime žūti
Folkloras — tai lobis, tik, deja, gyvenime greitai nykstan
tis. Ir iš visų folkloro rūšių greičiausiai nyksta choreogra
finis — šokiai, rateliai, žaidimai. Vargu ar dar surastum kur
senelę, menančią ir galinčią parodyti, kaip šokdavo sutartines.
Gal tiesiog toks gyvenimas? Jaunimas šoka kitus šokius, tėvų
ir senelių šokių nemoka, o ir mokytis nenori, dažniausiai
laiko juos dėmesio neverta atgyvena. Gal iš tiesų telieka
juos garbingai palydėti į istorijos archyvą?
Tačiau turbūt niekas nenuginčys, kad be praeities nėra ir
dabarties. Mes neatsisakome antikos, renesanso, kitų laikų
dvasinės žmonių kūrybos, ji mus domina, neretai — stebina
minties, meno aukštumomis. Atsisakydami jos daug ką prarastume. Si praeitis — kultūros istorija, taigi ir žmogaus is
torija.
Ir žvilgsnis į savo praeitį nėra žvilgsnis į archyvą. Tai
žvilgsnis į save, į savo šaknis, į tą kultūrą, iš kurios mes
atėjom ir kurią mums patikėta tęsti bei tobulinti. Betgi neį
manoma šios kilnios misijos atlikti nusigręžus nuo to, kas
buvo iki mūsų.
Liaudies choreografija yra sudėtinė mūsų kultūrinės praei
ties dalis, ir jeigu mes ją ignoruojame arba laikome atgy
vena, tai tuo pačiu atsisakome pagrindo, kuriuo remdamiesi
turėtume tęsti ir ugdyti mūsų choreografinę kultūrą. O jei
gu ši kultūra netenka s a v o p a g r i n d o , tai ji remiasi kaž
kuo kitu, nes iš nieko ji nesukuriama. Tuo pačiu ji praranda
nacionalumą, savitumą, darosi kažkokia bendra, tarytum indus
trinė, standartinė statyba.
Štai kodėl taip svarbu surinkti visą dar gyvą choreografinį
folklorą. Jis reikalingas ne tiek archyvams, kiek mums, gy
viesiems, kad, atidžiai ištyrinėję, galėtume pasakyti, kada
šiandien mes esame savimi, o kada nuklystame į svetimas
lankas, kur semiame iš savo lobyno, o kur taikomės į kitų
kultūrų išlaikytinius. Suprantama, nė vienos tautos kultūra
nėra sterili, nepaveikta kaimynų įtakos, bet ir čia tik savo
sios kultūros pažinimas gali padėti geriau atskirti, kas ir iš
kur atėjo, kas pakitęs prigijo, o ką mėginama dirbtinai (o
gal ir vieno kito asmens subjektyvia valia) įskiepyti. Liaudies
choreografija reikalinga mokslui, nes ji dar mažai tyrinėta.
Ji turi tarnauti ir naujiems sceniniams šokiams, ir folkloro
ansambliams. Šie abu tikslai yra dialektiškai susiję, nes tik
moksliniais tyrimais pagrįstos išvados gali padėti teorinius
liaudies choreografijos panaudojimo sceninei kūrybai pagrin
dus, tik jais remdamiesi mes galime įvertinti jnueitą kelią ir
kalbėti apie tolesnę sceninio lietuvių šokio raidą. Dėl to
reikia turėti kuo daugiau medžiagos vienoje vietoje ir ne
sunkiai prieinamos tiek mokslininkams, tiek kūrėjams.
Lietuvių tautosakos rankraštyne sukaupto choreografinio
folkloro, kitų šaltinių bei pastaraisiais dešimtmečiais surin
ktos medžiagos yra tikrai nemažai (ypač gausu ratelių), tačiau
kokybiškai aprašytas ir išsamų vaizdą teikia tik tarybiniais
metais surinktas choreografinis folkloras; seniau surinkta ar
įvairiuose leidiniuose publikuota medžiaga (išskyrus dalį ra
telių) užrašyta ne specialistų, ir ja pasinaudoti galima tik
iš dalies. Žinoma, ir tai gerai, kartais ji teikia žinių apie
gaires, kryptį, šokimo manierą. Deja, ne prie vieno sudėtin
gesnio šokio aprašymo prirašyta, jog šokio brėžinys toks su
dėtingas, šokėjų ėjimo kelias toks painus, kad šokio neįma
noma užrašyti. Dėl to net tokie kuklūs aprašymai kaip
M. Pretorijaus „Rūtų vainikas“ ar L. Jucevičiaus „Blezdingė-

liaudies

choreografij ai ?
iė" mums teikia nemažai informacijos ir medžiagos sceninio
šokio kūrybai. Lietuvių tautosakos rankraštyne saugomi keli
tūkstančiai užrašytų choreografinio folkloro vienetų, bet bene
daugiau kaip pusė jų tėra vien pavadinimai (arba vadinami
pirmaisiais teksto žodžiais) ir dainuojamas tekstas be jokios
informacijos apie šokimą ar ratavimą.
Pokario metais liaudies choreografiją rinko tik keli, galėję
ją kokybiškai užrašyti, žmonės, ir tie patys daugiau priebėgomis, nenuosekliai. Ir tik prieš dvidešimt metų, įkūrus cho
reografijos katedrą Vilniaus valstybiniame pedagoginiame in
stitute (dabar — LTSR valstybinėje konservatorij oj e), studen
tai beveik kasmet vykdavo į choreografinio folkloro rinkimo
ekspedicijas. Surinktas ne vienas tūkstantis vienetų, pasta
ruoju metu ši medžiaga tvarkoma, perrašoma į specialias kor
teles. Deja, ir čia reikalai ne visai geri: nors tekstai užrašyti
gana kokybiškai, bet melodijos ne visos — trūko magnetofonų
(beje, ir dabar studentai daugiausia naudojasi asmeniška įrašų
technika, nes kokybiško, mažų gabaritų magnetofono įstaigai
įsigyti beveik neįmanoma — neleidžia visokie limitai ir in
strukcijos). O šokio, ratelio melodiją, kaip ir visą dainuo
jamą tekstą, užrašyti būtina. Tačiau ir po poros dešimčių
studentų ekspedicijų pabuvota ne daugiau kaip trečdalyje
Lietuvos. Taigi darbo dar labai daug, o laiko vis mažiau,
nes kasdieną iš mūsų tarpo išeina močiutės ir seneliai, dar
prisimenantys šokius, ratelius, žaidimus, ir negrįžtamai išsineša
juos užmarštin.
Kas daroma liaudies choreografijos rinkimui paspartinti?
LTSR moksliniame metodiniame kultūros centre įsteigtas cho
reografinio folkloro tyrimo sektorius, kuris svarbiausiu savo
uždaviniu laiko surinkti dar gyvą liaudies choreografiją. Tam
tikslui sudaryta sutartis ir su Valstybinės konservatorijos
Klaipėdos fakultetais. Bet taip problemą išspręsime tik iš
dalies. Į šį darbą turėtų įsitraukti visi Lietuvos choreogra
fai.
Dar prieš trejetą metų visi kultūros skyriai ir rajonų vy

riausieji choreografai, kultūros darbuotojams bendradarbiaujant su mokyklomis, buvo prašomi sudaryti šokius prisime
nančių žmonių sąrašus. Į prašymą atsiliepė tik 10 rajonų.
Kai kurie, pvz., Lazdijų rajonas tesurado. . . tris šokius pri
simenančius žmones, kai Kupiškio rajonas — beveik šimtą.
Prieš dvejus metus šių eilučių autorius pats apvažiavo 15 ra
jonų bei miestų, kuriuose yra daugiau negu kitur specialią
sias mokyklas baigusių choreografų. Visur su visais choreogra
fais buvo pakalbėta apie choreografinio folkloro rinkimo or
ganizavimą vietoje ,savo jėgomis. Kai kur šis kvietimas buvo
pagarsintas ir vietos spaudoje. O kokie rezultatai? Liūd
nesni negali būti! Štai net Šiaulių mieste, kurio švietimo
skyriaus ir mokyklų vadovų pastangomis moksleiviai suži
nojo ir surašė, ką prisimena jų tėvai ir seneliai, visi sąrašai
ramiai guli Kultūros skyriuje (1987 m. gruodžio mėnesį —
tikrai). O mieste 14 aukštąjį choreografinį išsilavinimą turinčių
specialistų. Net tų šokių, kurių Šiaulių pedagoginio insti
tuto sudentai, folkloro ansamblio dalyviai, išmoko iš Šiaulių
rajono senolių, vietos choreografai „nepastebėjo". Juos už
rašė vilnietis. Ir kas Šiaulių rajone dar moka senų šokių,
ratelių, gali sužinoti ne iš choreografų, o iš studentų arba
inžinieriaus Rimanto Braziulio. ..
Tegul neužsigauna šiauliečiai, kad šį kartą jie tapo prastu
pavyzdžiu. Ne geriau ir Panevėžyje, nors ten yra 20 chore
ografų su aukštuoju išsilavinimu, ir Alytuje, Kapsuke ar
Mažeikiuose, kuriuose dirba po 8 choreografus. Rajonų ir
miestų choreografijos specialistų pažiūra į choreografinį fol
klorą ir jo rinkimą (motyvuota laiko stoka!?) nuteikia taip
liūdnai, kad kiekvienas šviesus spindulėlis šiandien prilygsta
ryškiam spinduliui.
Baigusi choreografijos mokslus Klaipėdoje, 1986 m. į
Kelmę atvyko Dalia Matusevičiūtė. Ne, kalnų jį nenuvertė,
bet jau užrašė Kelmės mokyklų folkloro ansamblių surinktą,
taip pat ir kai kurių Kelmės senukų parodytą ir padainuotą
choreografinį folklorą, rado bendrą kalbą su mokytojais kraš
totyrininkais, kitais liaudies meno mėgėjais, jau turi ben
draminčių apylinkėse.
Argi nėra tokių galimybių kiekviename rajone? Pamąsty
kime.
KAZYS POŠKAITIS
LTSR mokslinio metodinio kultūros centro
Choreografinio folkloro tyrimo sektoriaus
vyr. mokslinis bendradarbis

V. DaraŠkevičiaus nuotrauka
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Jaukus ir svetingi
1984 m. paskelbta respublikinė kultūros namų interjero,
eksterjero bei aplinkos apžiūra sukėlė kultūros namų tvar
kymo sąjūdį ir tapo stimulu nors iš dalies juos sutvarkyti.
Vertinant apžiūrai pristatomus kultūros namus, svarbiausias
kriterijus — kūrybiškai realizuota idėja, funkcionalus patalpų
pritaikymas kultūros darbuotojų ir gyventojų poreikiams, o
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ne architektų ir dailininkų darbo profesionalumas.
1985 metais geriausiais pripažinti Vilkaviškio rajono Cyč*
kų ir Anykščių rajono Burbiškiu kaimo kultūros namai.
1987 metais geriausi — Pasvalio ir Kupiškio rajoniniai kul
tūros namai bei Varėnos rajono Kabelių ir Plungės rajono
Kulių kaimo kultūros namai.

A. Pilvelio ir R. Vlrkučio

nuotraukos

Nuotraukose — pavyzdingai tvarkomi kultūros namai.
1. Pasvalio rajoniniai kultūros namai, Projekto autorius —
architektas R, Ruškys. Kultūros namų direktorius — V. Nor
vydas
2. Kupiškio rajoniniai kultūros namai. Projekto autorius —
architektas R, Kamaitis. Kultūros namų direktorė — V. Samulionienė
3. Varėnos rajono Kabelių kaimo kultūros namai. Tipinis
projektas. Kultūros namų direktorė — R. Sliažienė
4. Anykščių rajono Burbiškiu kaimo kultūros namai. Ti
pinis projektas. Kultūros namų direktorė — 2. Parsionova
5. Vilkaviškio rajono Čyčkų kaimo kultūros namai. Pro
jektuota ir statyta ūkio būdu. Kultūros namų direktorė —
E. Sulinskienė
6. Kauno rajono Rokų kaimo kultūros namai. Tipinis pro

jektas. Interjero autorius — architektas Š. Vilkas. Kultūros na
mų direktorė —■A. Januškaitė
7.
Akmenės rajono Kivylių kaimo kultūros namai. Projekto
autorius — architektas V. Lisauskas. Kultūros namų direktorė —
L. Tijūnaitienė
Parengė AUDRONE LASINSKIENĖ
LTSR mokslinio metodinio kultūros centro
Agitacinio meninio apipavidalinimo skyriaus
vyr. mokslinė bendradarbė
15

Dirbti bendromis jėgomis
Persitvarkymo laikotarpis sudėtingas ne vien įmonėms, ga
mykloms ar ūkiams. Kaip persitvarkyti kultūrinio švietimo įs
taigoms, glaudžiai susijusioms su gamybinių organizacijų veik
los rezultatais, socialinių procesų poslinkiais, ideologinio darbo
reorganizavimu?
Manytume, kad, norint pasirinkti teisingą veikimo strate
giją Ir taktiką, numatyti konkrečius optimalius veiklos būdus,
dabartiniame etape pirmiausia svarbu susivokti sudėtingame
organizacinio, metodinio ir kitokio pobūdžio problemų ir ne
aiškumų labirinte. Būtent šio tikslo — susivokti — ir siekta
respublikos kultūrinio švietimo darbuotojų pokalbiu prie ap
skritojo stalo. Pokalbio dalyvių akcentuotas problemas pla
nuojame pasiaiškinti giliau.
Apskritojo stalo dalyviai — Jurbarko rajono kultūros sky
riaus vedėja Liudvika Frėjlenė, Kauno rajono kultūros sky
riaus vedėja Janina Danielienė ir Kauno profsąjungų kul
tūros rūmų direktorius Raimondas
Kulbis, Mažeikių
rajono kultūros skyriaus vedėja Angelė Rupkutė, Rokiškio
rajono kultūros skyriaus vedėjas Petras Blaževičius, Šven
čionių rajono Pabradės zoninių kultūros namų direktorė Ta
mara Papson, Telšių rajono kultūros skyriaus vedėjas Kajetonas
Šliogeris, Utenos rajono Sudeikių kaimo kultūros namų di
rektorius Virgilijus Gaižauskas, Vilniaus mokytojų namų di
rektorius Duanas Timukas, Zarasų rajoninių kultūros (na
mų meno vadovas Gediminas Vitkevičius, LTSR mokslinio
metodinio kultūros centro direktoriaus pavaduotojai Leonidas
Abaris Ir Giedrė Kvieskienė. Pokalbį spausdiname sutrumpintą.

L. FRĖJIENĖ: Mokamoms paslaugoms kaimas nepasiruošęs
psichologiškai. Man vieno ūkio vadovas kartą taip pasakė:
„Mano žmonės visą gyvenimą žiemą ir vasarą sunkiai dir
ba. Argi dabar, eidami į kultūros namus, jie ir jų vaikai
turi mokėti?!" Aš su juo sutinku.
P. BLAŽEVIČIUS: Kiek kainuoja mums patiems mokamos
paslaugos? Materialinė bazė prasta, tiekimas — dar prastesnis.
Reikia siuvamųjų mašinų — ieškok, kur nori, trūksta patalpų —
kaskis rūsį. Nesu galvojame, kaip pradėti, o privalome jas
plėsti.
D. TIMUKAS: Mokamos paslaugos turi atitikti mūsų veiklos
specifiką. Kaime — sudėtinga, mieste — lengviau. Mes įstei
gėme vaikų estetinio auklėjimo mokyklą (mokestis — 8 rub.
per mėnesį), mokome choreografijos, užsienio kalbų, piešišimo, muzikos. Turime meninio mezgimo, pynimo, tekstilės
cechus. Tačiau tiekimo problemos ir mes neišsprendžiame.
P. BLAŽEVIČIUS: Mūsų ir rajono vadovų požiūris į moka
mus renginius dažnai nesutampa. Pvz., į gėlių šventę, kurioje
dalyvavo tūkstančiai žmonių, bilietų parduoti negalėjome.
G. KVIESKIENĖ: Jūs vykdote valstybinį mokamų paslaugų
planą, jums ir spręsti, kurie renginiai turi būti mokami.
R. KULBIS: Valstybinės klubinės įstaigos kol kas materialiai
nesuinteresuotos mokamomis paslaugomis, be to, instrukcijose
tiek draudimų, kad sunku jomis ir pasinaudoti. O profsąjungų
klubai lėšas gali naudoti premijoms, vadovams už darbą at
lyginti, materialinėms vertybėms įsigyti. Pvz., jeigu mokamame
būrelyje, studijoje daugiau kaip 300 dalyvių — galime dviems
darbuotojams mokėti priemokas iki 40 rub. O jeigu daugiau
kaip 900 — galime mokėti keturiems, penkiems. Kultūros dar
buotojo atlyginimas tiesiogiai turi priklausyti nuo surenkamų
pajamų, tada neturėsime jokių problemų.
J. DANIELIENĖ: Kauno rajone — sunki padėtis. Ar ilgam
užteks vien optimizmo ir entuziazmo? Štai pas mus atėjo
dirbti du Klaipėdos fakultetų auklėtiniai — pūtikai (mes tu
rime du orkestrus), apsidžiaugėme — turėsime specialistus. O
jie gavo patentą ir groja laidotuvėse. Kaimo kapelų muzi
kantai taip pat sudaro grupes po tris, keturis ir — į ves
G. KVIESKIENĖ: Norint plėtoti kultūrinio švietimo darbą, tuves!
svarbu optimaliai panaudoti savo galimybes, būtina spręsti K. ŠLIOGERIS: O mūsų klubuose liks „trečias brolis Jonas".
iškylančias problemas. Kokius svarstytinus klausimus akcen J. DANIELIENĖ: Bet juk tai elementari ir, mano galva, iš
tuotų šiandieną .prie apskritojo stalo susirinkę kultūros dar sprendžiama problema. Mes juk ir pokalbyje LKP Centro
buotojai? Mes turime iš ko pasimokyti — Jurbarko, Mažei Komitete lietėme šį klausimą. Kultūros darbuotojai ūkyje turi
kių, Plungės ir kitų rajonų. Galėtume jūsų pasiūlytomis te prilygti ūkio specialistams. Kultūros namų direktorius — vie
momis publikuoti daugiau patirties, metodikos, kai kuriuos tos gyventojų laisvalaikio organizatorius, jų dvasinės, poli
neišspręstus klausimus pasiaiškinti giliau, drauge su kitomis
tinės kultūros formuotojas. V. Leninas elektros lemputėmis
žinybomis.
pirmiausia aprūpino klubus, o mes — kultūros darbuotojus
raginame kovoti už blaivų gyvenimo būdą, ugdyti estetinę
J. DANIELIENĖ: Sunku šiandien dirbti, būti įvykių
gyventojų kultūrą, o videoaparatūrą pirmiausia skiriame...
sūkuryje, tobulėti, kai neturime savo tribūnos. Norint
ugdyti jaunąjį kultūros darbuotoją, reikia parodyti jam pasi kavinėms ir restoranams.
aukojusio šiam darbui žmogaus privalumus. Mūsų veteranai V. GAIŽAUSKAS: Dažnai mąstau, gal mes, du specialistai,
išsilaikė tik dėl savo entuziazmo. Tai jie vedė ir veda pas nemokame dirbti taip, kad mūsų kultūros namai būtų pilni
žmonių? Bet sutikite, kad šiandien jaunam, aukštuosius moks
kui save kitus. Reikia kelti kultūrinio švietimo darbuotojų
prestižą. Rajonų darbuotojai labai dažnai kenčia būtent nuo lus Vilniuje ar Kaune baigusiam specialistui ne visada už
tenka liaudies šokių ratelio. Jis nori klausytis naujausių
siauro požiūrio. Vadovaujantiems darbuotojams atrodo, kad,
pavyzdžiui, kultūros skyriaus darbas — tik organizuoti ir reng įrašų, žiūrėti video, ir kodėl gi jam neišgėrus kavos puodelio
klube? Jeigu mes šiandien kultūros namuose turėtume nors
ti įvairius renginius, o tai, kad mes organizuojame platesnio
tiek, kiek turi savo namuose eilinis kolūkietis. . . Antra vertus,
masto kultūrinį darbą, iš jų akiračio kažkaip išslysta. Antra,
sutikime, kad ir žmonės dabar nebe tokie aktyvūs. O pradėjus
kas gilinasi į kasdieninį kultūrinio švietimo darbą ir mūsų
dirbti naujomis ūkininkavimo sąlygomis, ar nebus dar sun
problemas? Toks įspūdis, kad tik mums jos tėra svarbios.
kiau?
V. GAIŽAUSKAS: Dirbti įvairiomis formomis, šiuolaikiškai
mes galėsime tik išsprendę bazės, materialinio aprūpinimo T. PAPSON: Kai ką galima padaryti. Mūsų auklėjamojo po
būdžio, ypač patriotinės tematikos, renginiai — populiarūs.
klausimus. Štai mes įsteigėme mokamą vaikų muzikos studiją.
Vaikams patiko, daug norėjo ją lankyti. Bet turime dvi gi Kiekviena Pergalės šventė man, kaip kūrybinei darbuotojai,—
didelis išbandymas. Mūsų veteranai dažnai nemoka perteikti
taras, du akordeonus ir du pianinus, tad su keliais vaikais
to, ką patyrė. Prieš renginį aš ilgai bendrauju su žmonėmis,
mes galime dirbti? O kaip organizuoti mokamas paslaugas?
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dažniausiai neišmanantį apie būsimą profesiją, be pasiruošimo
ir estetinio išprusimo. Tokį ir gauname.
K. ŠLIOGERIS: Iš mūsų sistemos išeinama ten, kur daugiau
moka. Atsirado kooperatyvai, ir jie pavers dalį darbuoto
jų. . . Pakėlė atlyginimus mokytojams — kiek pedagogų vėl
grįžo į mokyklas! O kada mūsų darbuotojai grįš pas mus?
J. DANIELIENĖ: O skirtumas tarp profsąjungų ir valstybinių
klubinių įstaigų? Materialinė bazė, atlyginimai?
G. KVIESKIENE: Kadrai, bazė — skaudžios problemos. Vy
siekiu, kad jie išsikalbėtų, stengiuosi suprasti, tiesiog pa riausybė ėmėsi jas spręsti, tikėkimės, kad atlyginimo klau
justi tų metų atmosferą, žmonių išgyvenimus. Pvz., vakare,
simai pajudės iš mirties taško, kaip pajudėjo socialinių kul
kurį skyrėme karo metų dainoms, dainavo (. . . ir verkė) visa
tūrinių objektų statybos reikalai. Tačiau mus jaudina kasdie
salė. Pas mus dažnai taip. .. Skaudžios istorijos žaizdos. Ma ninė klubinė veikla. Ar jūsų negąsdina didėjantys skaičiai,
nau, po tokio renginio nė vienam jaunuoliui nekils noras „ne gausėjantys rengimai?
suprasti", „nepastebėti" šalia esančio karo veterano.
R. KULBIS: Renginių šimtai, saviveiklininkų, o dabar ir mėgėjų
K. ŠLIOGERIS: .Auklėjamasis darbas — labai subtilus dalykas. klubų narių — dešimtys tūkstančių, o dažnas klubas ar kul
Štai mes, auklėdami ateizmo dvasia, turime būti ypač diplo tūros namai nuobodūs ir panašūs vieni į kitus. Teisingai mus
matiški, lankstūs. Nes mūsų „oponentai"— labai stiprūs. Ar kritikuoja — labai daug atsirado fasadinių renginių! O kodėl?
mokame taip? Anksčiau mes, organizuodami kapinių tvar Dažnai todėl, kad pateisintume kultūros ir sporto kompleksų
kymą, mirusiųjų pagerbimą, buvome vieninteliai žmonių pa ar kitų biurokratinių institucijų netikusį sumanymą. Štai Kau
galbininkai. Dabar į kapines ateina pats ekscelencija su visa
no kultūros skyrius sugalvojo, kad Vytauto parke reikia or
savo svita. . . Paguodos žodį tarti, su žmogumi pabendrauti.
ganizuoti renginius. Nesvarbu, kad tavo klubas, tavo audito
Ar dažnai mūsų vadovaujantiems darbuotojams ateina į galvą
rija Vilijampolėje ar Šančiuose — reikia dirbti apšiurusiame
tokia mintis? Kultūros skyriaus vedėjo autoriteto ne visada
Vytauto kultūros ir poilsio parke. Aš buvau šių konkursų žiu
pakanka. Šiandien mes mokomės tolerancijos. Kulto tarnai
ri pirmininkas, ir man buvo gaila kultūros darbuotojų, kurie
ateina į mūsų renginius. Pernai Varniuose vykusioje konfe dėl kvailo paradiškumo vertėsi per galvą. Ar ne dėl to
rencijoje kultūros palikimo išsaugojimo klausimais dalyvavo
žmonės ir vengia pasukti į kultūros namus?
ir klebonas. Savo ruožtu jis atšaukė pamaldas, kurios turėjo
D. TIMUKAS: Stereotipai — ne kultūrai! Socialistinis lenkty
vykti tuo metu, kai koncertavo Luokės folkloro ansamblis.
niavimas nei mums, nei žmonėms nereikalingas, nes trukdo
Dabartinėmis sąlygomis reikia ir tolerancijos, ir ideologinio
dirbti savitai. Kodėl gi nelenktyniauja dailininkai ar rašy
budrumo.
tojai?
J. DANIELIENE: Gerai dirbti gali tik savo darbo meistrai. Ta R. KULBIS: Į „Grok, Jurgeli", „Pasakorių dienas" patekti ne
čiau ir meistrais netampama netobulėjant. O tarp mūsų, kultū įmanoma, ir po renginio žmonės nenoriai skirstosi. Liaudiš
rininkų, ir tikrosios kultūros dar nemaža spraga. Mes nesa kumo, tautiškumo atmosferos mums dažnai trūksta.
me neišsemiami šuliniai. Mums reikia stažuočių, pasižvalgyti,
L. FREJIENE: O mane dar jaudina pernelyg didelė kaimo kul
pasimokyti. Kultūros darbuotojų tobulinimosi institutas iš da tūros namų klubinio darbo diferenciacija. Prisiminkime — il
lies sprendžia šias problemas. Tačiau reikėtų kultūros dar
gais žiemos, rudens vakarais, o ir vasarą, po darbų, vakaro
buotojams stažuotis įvairiuose respublikos, sąjungos meno ko davo visas kaimas, visi kartu. O dabar — viena vakaronė
lektyvuose, mokymo įstaigose, o geriausi specialistai nusi melžėjoms, kita — mechanizatoriams. Ir vis tais pačiais su
pelno stažuočių ir užsienyje. Reikia ieškoti būdų kadrams
režisuotais posmais.. . Neteko mūsų vakarojimai savo nacioskatinti, ugdyti, puoselėti. Mažiausias atlyginimas, oficialiai
nalumo, nyksta ryšys tarp kartų, o dėl to ir mes iš dalies
įteisintų poilsio dienų neturėjimas, mokslinių straipsnių sto kalti.
ka daro mūsų situaciją dar problemiškesnę.
O kartais tiesiog matai, kaip „gimsta" busimoji problema.
V. GAIŽAUSKAS: Kol kas reikalavimų iš visur daugiau, negu
Kaimas jaunėja — pagyvenusiųjų kolektyvai nyksta. Čia pat
realios paramos. Materialiai kolūkis remia, tačiau požiūris į Dainų šventė, o pas mus jų — tik 1—2.
mus, kaip į visų sričių meistrus, vargina. Atrodo, kad nebėra
Arba konkursų problema. Prisipažinkim — ir „Pora už po
nei komjaunimo,, nei profsąjungos, nei moterų tarybos — visas
ros", ir „Dainuoja darbo Lietuva" vyksta apytuštėse salėse.
laisvalaikio organizavimo problemas tenka spręsti mums. O
Choristams reikia ir konkursų, ir žiūrovų! Tačiau pastarieji
jei per metus kartą kitą suremiam visi pečius, tai tie ren neperima „chorinių" tradicijų, ir gana!
giniai iš karto ir išsiskiria iš kitų.
P. BLAŽEVIČIUS: Daug ką darome savo jėgomis, tačiau tai
P. BLAŽEVIČIUS: Mūsų veiklai būtina suteikti ir gilesnį moks nelengva. Manau, kad kiekviena kultūros įstaiga savo darbą
turi organizuoti gerai žinodama, kas padaryta iki tol. Turiu
linį pagrindą. Moksliniam metodiniam kultūros centrui, kuris
omenyje mūsų šaknis — kraštotyrą, kultūros istoriją.
vienintelis respublikoje užsiima gilesne mūsų darbo analize
ir rekomendacijomis, reikėtų suteikti mokslinį statusą,— tai
L. FREJIENE: Viešumas, demokratija daro didžiulę įtaką gy
padėtų ugdyti aukštos kvalifikacijos kadrus. Girdėjau, kad
ventojų socialiniam aktyvumui. Gauname daug pasiūlymų, vos
kalbama apie kultūros mokslinio tiriamojo instituto steigimą.
spėjame juos įgyvendinti. Ir viskas prasidėjo nuo liaudies
Labai jo laukiame, tikimės, kad jis užsiims ne tik profesiniu
meistrų klubo iniciatyvos papuošti gimtąjį miestą. Dabar daž
menu. Mūsų darbo kertiniai akmenys — kadrai ir bazė — taip nai iniciatyva — gyventojų, o mes tik padedame. ..
pat netvirti. Ilgą laiką už savo kadrus kovojo vieni kultūros
R. KULBIS: Klubinis darbas buvo smarkiai atitrūkęs nuo re
skyrių vedėjai.
alaus gyvenimo, tačiau ne vien dėl mūsų kaltės. Tiek sta
J. DANIELIENE: Štai nuo pernai metų balandžio mėnesio buvo
tistinės ataskaitos, tiek socialistinis lenktyniavimas skatino
leista priedus mokėti ir bibliotekininkėms. Rezultatai? Dauguma bet kuria kaina surinkti kuo daugiau taškų. Šiandien mes
ūkių vadovų jų nemoka, nes vidinės ūkiskaitos sąlygomis
stengiamės, kad kiekvienas, atėjęs į mūsų klubą, rastų sau
svarbu taupyti kiekvieną rublį. O gyvenvietėse, miesteliuose
mielą užsiėmimą, bet iš stereotipų išsivaduoti ne taip lengva.
dirbantiems ir negalime jų mokėti. Kodėl? Ar jų atlyginimas
Mažiau vadovavimo „iš viršaus", ir nereikės papildomai per
didesnis? Ar jie prasčiau dirba?
sitvarkyti.
P. BLAŽEVIČIUS: Manau, kad ūkių vadovai, komjaunimo, vi A. RUPKUTE: Mums vadovaujantys darbuotojai padeda, ir jų
suomeninės organizacijos turi rūpintis, kad į jų ūkį ateitų
parama — konkreti, ne viršininkavimas. Be tokių vadovų kaip
geras specialistas.
S. Giedraitis, R. Songaila vargu ar būtume pasiekę gerų re
K. ŠLIOGERIS: Telšiuose — kultūros mokykla, netoliese — zultatų. Įkūrus KSK, išsprendėme visas žinybines problemas.
Klaipėdos fakultetai. O kadrų problemos taip pat neišsprenKultūros darbuotojai — nebe prašytojai, o kitoms žinyboms
džiame. Nėra logikos ir rengiant specialistus. Bibliotekininkų
lygūs laisvalaikio organizatoriai. Naujieji naftininkų rūmai
nebeturime kur dėti, o klubininkų trūksta.
tenkina visų mažeikiečių kultūrinius poreikius. Mums nesu
J. DANIELIENE: O ką mes siunčiame mokytis? Kaimo vaiką,
prantama, kad kai kuriuose didžiuosiuose respublikos miestuo
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se atsiranda kelios „kultūros". Kodėl leidžiama, kad žinybinės
ambicijos trukdytų tauriam kultūros tikslui ugdyti žmogų?
Rezervų darbui Mažeikiuose gerinti yra, tačiau
vaikų
estetinio auklėjimo centras, meno mokykla, kurioje — dailės,
choreografijos, muzikos skyriai, jau mezga vaisius. Apžiūrų
jau ne bijome, o laukiame. Sukurti gyventojų choreografinės
kultūros pagrindai, nes vaikai turi į ką lygiuotis, dauguma jų —
meno saviveiklos kolektyvų ar mokyklų nariai.
G. KVIESKIENE: Dalį finansinių, darbo organizavimo, žinybi
nių problemų turėtų išspręsti KSK. Mažeikiuose taip ir yra,
o kitur? Gal tai priklauso nuo KSK pirmininko asmenybės ir
darbo organizavimo?
R. KULBIS: KSK viskas daroma „visuomeniniais pagrindais".
Sverdlovske, kur gimė KSK, buvo sprendžiami ir organizaci
niai, ir finansiniai klausimai, t. y. mokami kai kuriems dar
buotojams atitinkami priedai. O visuomeninis darbas KSK
dažnai pradedamas ir baigiamas darbo plano sudarymu.
G. VITKEVIČIUS: Organizaciniu požiūriu Zarasų rajonui KSK
davė naudos. Geresni ryšiai su sporto, švietimo organizaci
jomis. Didelės šventės organizuojamos komplekso jėgomis, kul
tūros darbuotojai jose atsako tik už kultūrinę programą. O
lėšų surenkame nedaug, nes dauguma kolektyvų ne gamy
biniai — turime vieną gamyklėlę, ir ta pati priklauso Zarasams.
Renkame vidutiniškai po 200 rub. iš kolektyvo, ką gi, ir tai
geriau, negu nieko.
T. PAPSON: Įsteigus KSK, mano nuomone, atsiranda realios
perspektyvos tobuliau organizuoti darbą, geriau tvarkyti fi
nansinius reikalus. Mūsų rajono KSK, pavyzdžiui, padėjo įsi
gyti rūbus rajono dainų ir šokių ansambliui, dažnai pagelbsti
saviveiklininkams, vykstant į koncertines išvykas. Manau, tai
pažangi darbo sistema, deja, dažnai reikiamai nepanaudojama.
G. VITKEVIČIUS: Norėjau keletą žodžių tarti dėl konkursų
ir apžiūrų organizavimo. Būtų idealu, kad konkursuose galėtų
dalyvauti tik norintys varžytis. Suprantu, kad atsiskaitomy
bės, apžiūros sistema liks, bet nebūtina Zarasams nuolat kon
kuruoti su Plunge ar Telšiais, kurie kur kas toliau pažen
gę. • •
R. KULBIS: Man nepatinka dabartinė konkursų ir apžiūrų
sistema. Vienas konkursas Klaipėdoje, festivalio baigiamasis
turas Švenčionėliuose.. . Iš kur gauti tiek benzino, mašinų?
Siūlyčiau centrui organizuoti kolektyvų suvežimą į tam tik
ras respublikos vietoves.
L. ABARIS: Nereikėtų painioti MMKC organizuojamų (res
publikinių) renginių ir tų, kuriuos organizuoja atskiri miestai
ir rajonai. Jūsų valia, važiuoti ar nevažiuoti.
G. VITKEVIČIUS: Neatsižvelgiame į darbo sudėtingumą. Dirbti
su choru ir su vokaliniu ansambliu —- ne tas pat. Muzikos mo
kyklose įkainiai už individualų ir grupinį darbą skirtingi. Ma
nau, kad ir mums tai nepakenktų.
T. PAPSON: Klausausi aš kolegų, ir man atrodo, kad tokių
problemų, kokias sprendžiu aš, neturite nė vienas. Aš labai
mėgstu savo darbą, daug laiko ir jėgų skiriu meniniams publi
cistiniams renginiams, teatralizuotiems koncertams. Bet ateina
žiema, ir nebegaliu užsiimti kūryba. Prie kultūros namų ka
tilinės prijungtas namas. Visą rudenį ir žiemą aš priversta rū
pintis, kad jo gyventojai nešaltų. Esu jų „mecenatė", o daž
nai ir katilinės kūrike. . . Kol kas man niekas nepadėjo, ir net
nežadėjo.. .
G. KVIESKIENE: Ir šie, ir daugelis kitų organizacinių da
lykų — KSK kompetencija. Deja, net tais nuostatais, kuriuos
turime, ne visada mokame tinkamai pasinaudoti. Problemų
ratas, kuris jaudina mus, kultūros darbuotojus,— platus. Ne
visus klausimus gali išspręsti Kultūros ministerija. Manome,
kad vyriausybės ir partijos dėmesys kultūriniam švietimui duos
rezultatų. Paskelbtas Trečiasis sąjunginis meno saviveiklos ir
liaudies kūrybos festivalis, priimtas LKP CK nutarimas dėl
1990 m. respublikinės dainų šventės. Pertvarkant šalies eko
nomiką, atsiranda poreikis giliau studijuoti, išmanyti ir kultū
ros ekonomikos pagrindus. Tai laikmečio padiktuoti uždaviniai,
kuriuos spręsti privalome bendromis jėgomis.
Parengė GIEDRE KVIESKIENE
LTSR mokslinio metodinio kultūros centro
direktoriaus pavaduotoja
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Asmenybės indėlio
koeficientas
Metodinės literatūros saviveikliniams pučiamųjų orkes
trams, kurioje nuosekliai dėstoma mokymui skirta medžiaga,
detaliai aptariama repeticijų struktūra, lyg ir nemažai, tačiau
tokie dalykai kaip kolektyvo pamainos ugdymas, jo įtaka
jaunojo orkestranto charakteriui, meno ir kūrybos poreikio
formavimas joje retai paliečiami. O saviveiklinio orkestro
lygį iš esmės sąlygoja auklėjamasis darbas, vadovo pedago
ginis talentas, meninis išprusimas, savarankiškai apmąstyta
ir pritaikyta mokymo medžiaga. Siūlome susipažinti, kokiais
metodais savo kolektyvą moko ir auklėja Antanas ZIEGORAITIS, Vilkaviškio rajono Kybartų vaikų liaudies pučiamųjų
orkestro — nuolatinio Įvairių konkursų nugalėtojo ir laurea
to — vadovas.
Ieškant sėkmingo darbo pamatų, sunku paneigti istorinio
kultūrų perimamumo reikšmę. Kultūra be praeities, netekusi
savo ir kitų tautų istorinės patirties, iškilus būtinybei iš nau
jo nustatyti savo vietą pasaulyje, praranda istorinę perspek
tyvą ir geba gyventi tik šia diena.
Asimiliacijos procesai visada ryškesni dėl geografinės pa
dėties artimiau su kaimynais bendraujančiuose regionuose.
Šiuo požiūriu ne išimtis ir Kybartai. Šio krašto tradicijoms
ir papročiams keletą šimtmečių įtaką darė Rytprūsiai. Čia
rutuliojosi savitos tradicijos ir papročiai, čia tapo įprastomis
ramių sekmadienio popiečių vaikštynės, sportinės varžybos,
mugės ir kitokie susibūrimai, kuriuos dažniausiai lydėdavo
pučiamųjų orkestrų muzika. Pasak Kybartų senbuvių, iki
Didžiojo Tėvynės karo miestelyje buvę net keletas orkest
rų.
Tarybinės santvarkos metais, kuriantis įvairiems meno
saviveiklos kolektyvams, nenusileido ir pučiamųjų orkestrai —
vėlgi pasirėmus senais kybartiečiais — jų būta keturių.
Kybartų vaikų liaudies pučiamųjų orkestras buvo subur
tas I960 m. miestelio vidurinės mokyklos mokytojo Stasio
Sinkevičiaus iniciatyva. Šviesų jo atminimą iki šiol išsaugojo
buvę orkestrantai ir dabartinis orkestro vadovas Antanas
Ziegoraitis, šiame kolektyve įgijęs pirmuosius grojimo įgū
džius, perėmęs savo mokytojo patirtį, kuri jam, neprofesiona
liam muzikui, vėliau padėjo sukurti dalykišką, perspektyvią
ir labai savitą jaunųjų orkestrantų ugdymo sistemą. Per ke
liolika A. Ziegoraičio vadovavimo metų šis kolektyvas tapo
tarsi maža neakivaizdine grojimo pučiamaisiais mokykla. Per
dvidešimt metų beveik dvidešimt orkestrantų išleista į pro
fesionalius atlikėjus ar pedagogus, pasiekta, kad orkestras jo
nariui taptų ne tik muzikos, bet ir savotiška geriausių žmo
gaus savybių — draugystės, ištikimybės, solidarumo — mo
kykla.
Kokie gi pagrindiniai šios auklėjimo ir mokymo sistemos
principai?
Vienas svarbiausių — visų kolektyvo narių geranoriškumas,
suinteresuotumas ir šilta, draugiška atmosfera. Nuo pat pir
mųjų dienų į atėjusį vaiką ar paauglį žiūrima kaip į indi
vidualybę. Svarbiausias vadovo tikslas — išsiaiškinti jo meni
nius siekius, polinkius ir parinkti instrumentą, o pradėjus dirb
ti kiekvieno berniuko nesėkmės ir rūpesčiai tampa vos ne
pagrindiniais vadovo ir viso kolektyvo rūpesčiais. Jei gerų
emocijų vaikui netrūksta, tai vėliau jau galima pasikliauti ir
brendimo psichologijos dėsningumais — šiuo laikotarpiu ber
niukai ypač trokšta priklausyti kokiai nors grupei. Dėl to
jau iš pradžių vaikui įskiepijama mintis, kad be jo apsieiti
kolektyvas gali, o jis be kolektyvo — ne. Ir vaikui tenka
rinktis: arba su kolektyvu, arba be jo. Dažniausiai pasiren
kamas orkestras, o jo dalyvis, kad ir kaip klostytųsi jo to
lesnis gyvenimas ir muzikinė veikla, visam laikui pilnateisis
kolektyvo narys. Priklausomybė orkestrui, solidarumas ir drau

gystė išreiškiami labai paprastomis, žmogiškomis formomis.
Pvz.( vaikams, baigusiems vidurinę ar devynmetę mo
kyklą ir paliekantiems orkestrą, per išleistuves įteikiama po
50 rublių iš pinigų, uždirbtų orkestro koncertinių kelionių
metu; mirus kam nors iš buvusių orkestrantų artimųjų, visas
orkestras (kuriame jau gal tik vienas kitas pažįsta buvusį
orkestrantą) dalyvauja laidotuvėse.
Kolektyvą „cementuoja" ir sekmadienių repeticijos, kuriose
dažni svečiai — profesionalūs atlikėjai, anksčiau orkestre groję
kybartiečiai. Jie papasakoja apie profesinių orkestrų veiklą,
keliones, plačiau supažindina su atskirų instrumentų istorija,
pademonstruoja virtuozines jų galimybes. Vaikams tai suke
lia pasigėrėjimo, pasididžiavimo jausmus, po šių repeticijų
dažnas su įkarščiu ima bandyti savo išgales, o kartais net ir
persistengia. Taigi imtis ypatingų skatinimo priemonių ne
bereikia — vaikai ir taip sužavėti.
Naujų narių priėmimas skelbiamas kas keleri metai. Kan
didatų susirenka paprastai daugiau kaip penkiasdešimt. Dau
gelį, be abejo, patraukia graži orkestrantų apranga, dažnos
išvykos, dailus marširavimas per šventes, sportinės varžybos
(jų rengiama daug — varžosi vyresnieji su jaunesniaisiais, buvę
orkestrantai su dabartiniais, vedę su nevedusiais, vaikai su
tėvais), tačiau vėliau į pirmą planą iškyla noras išmokti groti.
Ieškodami gilesnių populiarumo priežasčių, turime grįžti vėlgi
prie tradicijų — dažno tėvelio patriotinių jausmų savajam
kraštui ir jo papročiams.
Tėvų parama orkestrui — didelė. Ypač svarbi psichologinė,—
tėvai rašo orkestro vadovui pareiškimą, kuriame prašo pri
imti į kolektyvą ir jų vaiką, įsipareigoja kontroliuoti jo lan
komumą, materialiai jį paremti. Šis atsakingumo, sąmoningu
mo momentas vaikui daro didelę įtaką — jis susivokia vykdąs
ne trumpalaikius savo norus, o įsiliejąs į platesnę, visų pripa
žįstamą ir vertinamą veiklą. Savo ruožtu orkestras, parengęs
naują programą, svarbiausia pareiga laiko parodyti ją tė
vams.
Orkestrantams vadovas dažnai kartoja, jog grojimas orkes
tre nėra pagrindinė jų pareiga, jog svarbiausia jiems yra gerai
mokytis. Šis demokratiškas požiūris vėlgi leidžia vaikams
rinktis. Sąlyga griežta: prastai mokaisi vidurinėje mokykloje,
orkestre negroji. O kolektyvas ir muzika traukia, vilioja, to
dėl norom nenorom tenka gerai atlikti abi pareigas. Žinodama
tokią nuostatą, vidurinė mokykla paremia mažuosius muzi
kantus: jei reikia, užklasinė veikla čia derinama su repeticijų
grafiku, koncertinėmis išvykomis.
Į kolektyvą kas keleri metai priimama apie 50 ketvirtos—
penktos klasės moksleivių. A. Ziegoraitis teigia, kad beveik pu
sė šio amžiaus Kybartų moksleivių pareiškia norą groti orkes
tre. Atrenkami vaikai be grojimui trukdančių anomalijų (kreivi
.priekiniai dantys, netaisyklingas sukandimas, išklaipyti pirš
tai). Kartais vaikams, kurių dantys kreivi arba netaisyklingas
sukandimas, leidžiama groti variniais plačiamundštukiniais
instrumentais — baritonais, trombonais, bosais, tačiau dažniau
siai jiems rekomenduojami mediniai,— minėti trūkumai nėra
pakankamai rimta kliūtis mokytis jais groti, tačiau ran
kos ir pirštai turi būti be priekaištų.
Vadovo stebėjimais remiantis, pagal muzikinius duomenis
šio amžiaus vaikai galėtų būti suskirstyti į keturias grupes:
a) tiksliai jaučiantys ritmą, bet neintonuojantys; b) gerai in
tonuojantys, bet netiksliai jaučiantys ritmą; c) gerai intonuo
jantys ir tiksliai jaučiantys ritmą; d) vaikai, kurių duomenų
beveik neįmanoma nustatyti — nei intonuoja, nei jaučia ritmą.
Nesilaikydamas muzikinės pedagogikos rekomendacijų, A. Zie
goraitis į kolektyvą priima ne tik „c", bet ir „a", „b" grupių vai
kus. Svarbiausias ir sudėtingiausias pradžios etapas — tiksliai nustartyti kiekvieno vaiko vietą orkestre, t. y. parinkti jam tokį
instrumentą, kuris ne tik atitiktų jo muzikinius duomenis, bet
ir galėtų ugdyti jo estetinius polinkius, būtų artimas jo pri
gimčiai.
Dažniausiai beveik visi naujokai pareiškia norį groti sa
ksofonu, ir vadovas jiems neprieštarauja. Per pirmuosius du
darbo mėnesius, vaikams susipažįstant su instrumentais, jų
istorija konstrukcija, skambesiu, pradedant mokytis kvėpavimo,
teisingo ambušiūro, vadovui paaiškėja jų polinkiai ir galimy
bės. Atsižvelgdamas į vaiko pageidavimus, jis taip taktiškai

ir subtiliai nurodo jam labiausiai tinkantį instrumentą, kad
šis nė nepajunta esąs koordinuojamas.
Parenkant instrumentą, vadovaujamasi seniai praktikos
patikrinta taisykle — fleitos, klarnetai, taip pat I triūba, I
valtornė ir I baritonas skiriami gabiausiems vaikams, t. y.
gerai intonuojantiems ir jaučiantiems ritmą, o „a" ir „b" gru
pių vaikams atitenka mušamieji, bosai, triūbos, altinis, tenorinis bei baritonams saksofonai ir kt. Tačiau mokymo metu
lavėja vaiko gabumai, jis pradeda tiksliau jausti ritmą, geriau
intonuoti, o tada panašios tęsitūros ir grojimo technikos in
strumentai pakeičiami kitais, ir vaikas išmoksta groti net
keliais instrumentais.
Naujokų, parengiamoji, grupė dvejus metus „studijuoja"
muzikos raštą, elementariosios teorijos pagrindus, solfedžiuoja
ir mokosi groti pasirinktu instrumentu.
Dirbama keturis kartus per savaitę. Be elementarių įva
dinių dalykų, kuriais siekiama sudominti ir patraukti, per
pirmąjį pusmetį supažindinama su penkline, raktais, pauzė
mis, garsų ritminėmis vertėmis (iki aštuntinės). Vėliau ima
masi pasirinkto instrumento.
Pagrindinis pirmojo pusmečio tikslas — išmokti savo in
strumentu gerai pagroti labai nesudėtingą muzikinę atkarpėlę.
Antrąjį pusmetį visi mokiniai suskirstomi į grupes pagal tai,
kaip instrumentai sugrupuoti orkestre. Grupės dirba atskirai,
ir kiekvienai parenkami atitinkami pratimai bei melodijos,
(palaipsniui vis sudėtingesni). Repeticijose pratimai detaliai iš
analizuojami, namuose—„įtvirtinami". Vėliau šios melodijos
jungiamos į vienarūšių instrumentų ansamblius, kuriais sie
kiama orkestrinio grojimo įgūdžių. Ansambliams vadovas
parenka originalios kūrybos kūrinius, kartais pats juos adap
tuoja. Kadangi originalių duetų mišriems instrumentams be
veik nėra, pritaikomi, pavyzdžiui, baroko ar kitos epochos
duetai išilginei arba skersinei fleitai, klarnetams ir t. t.
Žodžiu, naudojama įvairi muzikinė literatūra, kurią pagal in
strumentų technines galimybes bei tęsitūrą galima pritaikyti
dviems trims klarnetams, dviems trims trimitams, dviems tri
mitams ir valtornei, dviems valtornėms ir trombonui ar pan.
Dažnai sudaromi tokių sudėčių ansambliai:
duetai — 2 fl.; 1 fl-f 1 cl.; + 2cl.; 2 tr-be; 1 tr-ba-bl tnr.;
2 tenorai; 1 tnr.-Ы bar.; 1 tr-ba-f 1 trb-no ir t. t.
tercetai — 1 fl.-f 2cl.; 1 tr-ba + 2 tr-ni; 3 cl,; 3 tr-be; 2
tr-be +1 ten. (bar.); 2 tr-be-fl tr-no.
Ansamblyje, kuriame daugiau instrumentų, padaugėja ir
balsų, sudėtingesnė kūrinio faktūra, turtingesnis muzikinis
audinys. Vaikai susipažįsta su homofoninės ir polifoninės mu
zikos sandara, muzikinės formos dėsningumais, įpranta „girdėti"
harmoniją, save bei draugus.
Antraisiais mokymosi metais nesudėtingi kūrinėliai vis daž
niau grojami kartu. Gabesniems vaikams leidžiama jau pa
groti ir su pagrindiniu orkestru. Dabar vadovo tikslas — iš
mokyti orkestrantą savarankiškumo, įskiepyti jam atsako
mybę už patikėtą vaidmenį.
Kaip galėtume apibūdinti dvejų metų darbo rezultatą —
jaunąjį atlikėją? Be garo tenorimo ir profesinio pasirengimo,
jam dar būdingi tokie geri žmogaus bruožai kaip drausmė,
atsakomybė ir. .. muzikos poreikis.
Paradoksalu — Kybartuose nesinaudojama jokiu žinomu ele
mentariosios teorijos vadovėliu ar užrašais, neruošiama šios
srities namų užduočių, specialiai nestudijuojamas kompozitorių
gyvenimas ii\ kūryba, nesolfedžiuojami vadovėliniai pratimai,
tačiau vaikų muzikinis išprusimas ne ką menkesnis už besi
mokančių (to paties amžiaus) muzikos mokykloje.
Paslaptis? Jie nieko nesimoko specialiai, atitraukus nuo
praktikos, visa perimama tarsi nejučia, siekiant išmokti groti
orkestre.
Čia išmanoma, kokio stiliaus ir ritmo muzika vaikų ir
paauglių yra mėgstama, ir pratimai parenkami pagal nelabai
reiklų vaikų meninį skonį. Tačiau tik laikinai. Žinioms gilė
jant, gilėja ir muzikos estetinių vertybių suvokimas,— vaikas
arba paauglys mielai ima groti bigbendui parašytą pjesę ir
J. Bramso „Vengrų šokius", klausytis džiazo ir .. . simfoninio
orkestro.
JONAS KLIMAS
LTSR mokslinio metodinio kultūros centro
Muzikos skyriaus vyr. mokslinis bendradarbis
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Durys visiems atviros
Joniškio rajono literatų klube „Audruvė“
Pastaruoju metu, kai daugelis suska
to ieškoti naujų kultūrinio darbo for
mų — blaivių pramogų, susibūrimų pa
gal pomėgius, kai imta teigti, jog rei
kia tokių renginių, kuriuose lankytojai
nebūtų tik pasyvūs žiūrovai,— audruviečiai, atvirai pasakius, kartais šypteli į
ūsą. Kodėl? Todėl, kad jiems tai seniai
nebe naujiena.
Kada ir kaip visa tai prasidėjo?
Vienas kitas autorius atsiųsdavo re
dakcijai vaizdelį, eilėraštį. Taip ir bars
tėsi jie po puslapius. O rūpėjo sukaupti
jų daugiau, išleisti literatūrinį pusla
pį. Sukvietėme autorius pokalbiui. Pap
rašėme ateiti ir vidurinių mokyklų lietu
vių kalbos ir literatūros mokytojus,
atsivesti po grupelę moksleivių.
Redakcijoje ankšta, tad paprašėme,
kad į kultūros rūmus priimtų. Tuometi
nis rūmų direktorius Rimantas Vaitie
kūnas pasiūlė:
— Steikite klubą.
Susirinko apie 50 žmonių. Pasitarė
me, ką reikėtų veikti, paskelbėme klubo
pavadinimo, emblemos konkursą. Į kitą
susirinkimą atėjome ne tuščiomis: su
kūrybos pluošteliais, sumanymais ir
pasiūlymais. Viktoro Žilinsko emblema
patiko visiems. Prigijo ir jo pasiūlytas
pavadinimas
„Audruvė",— taip
va
dinasi per Joniškio rajoną vinguriuo
jantis upelis. Ilgai diskutavome, kol
patvirtinome klubo nuostatus.
Jau vienuolikti metai renkamės kas
mėnesį, aptariame naujausius kūrinius,
kalbamės apie perskaitytas knygas, da
lijamės įspūdžiais apie pamatytą spek
taklį, parodą, koncertą. Kartais pake
liaujame respublikos literatūrinėmis
vietomis. Maloni buvo pažintis su
Kretingos, Kauno, Sakių rajonų litera
tais. Perėmę kauniečių patirtį, ir patys
ėmėme organizuoti kelių dienų kū
rybines stovyklas.
Šventė klube, kai sulaukiame svečių.
Ilgai neužsimiršo susitikimai su rašy
tojais Jonu Mačiukevičiumi, Antanu
Drilinga, Pranu Raščium, leningradiečiu
Vsevolodu Azarovu, Laimonu Iniu, Ro
bertu Keturakių, Jonu Strielkūnu ir
daugeliu kitų. Kiek šnekos tada būna
apie kūrybą, apie literatūrą, apie žmo
gaus dvasios įvairovę.
Mūsų tikslas kuo daugiau sužinoti,
pamatyti, išgirsti, todėl ruošiame ir po
kalbius apie teatrą, dailę, muziką. Vie
nas pirmųjų pas mus apsilankė Vilniaus
kvarteto altistas, muzikologas Donatas
Katkus. Dailininkai Valerijonas Jucys
ir Alfonsas Cepauskas atsivežė ekslib
risų ekspoziciją, o po kelių mėnesių
Valerijonas atsiuntė knygų ženklą,
skirtą „Audruvės" klubui. Kaip bran
genybę saugome aktoriaus, LTSR nu
sipelniusio meno veikėjo Laimono No
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reikos padovanotas plokšteles. „Jūsų
skleidžiamas geras kūrybinis nerimas
Joniškyje jaučiamas. Tai didelis daly
kas, nes labai gražu, kai žmogus gy
vena ne tiktai kasdieniniais rūpesčiais.
Pajutęs dvasinį pakilimą, jis atsitiesia,
mato toli, mato aiškiai. Dar kartą Jums
visokeriopos sėkmės, žadinant savo
krašto žmonių pakilumą." Taip po su
sitikimo su audruviečiais į klubo met
raštį įrašė rašytojas Algimantas Zurba.
Reikia ar nereikia klubo? Matyt
reikia, nes dauguma — Regina Briedytė,
Ona Mikalauskienė, Petras Motiejūnas,
Valerija Normantienė, Stasė Guntienė,
Stefanija Guščinienė, Elena Vaitiekaitienė, Albinas Žvingila ir kiti — jame išsi
laikė nuo pirmųjų dienų. Atsisveikino
me tik su tais, kurie išsikėlė iš Joniškio:
Irena Zablockiene, Stase Dambraviene,
Dalia Žemaityte, Viktoru Žilinsku. Išva
žiavo, o tarsi su mumis tebegyvena, nes
liko gilūs jų veiklos pėdsakai. Sunkiai
išsiverstume be pedagogų Romualdos
Vaitkienės, Reginos Bačianskienės, Ele
nos Bulvienės, Vytauto Antanaičio.
Po truputį, po truputį brendo ir mū
sų kūryba, laikraščio puslapiuose pasi
rodė nauji vardai: moksleivių Vitalijos
Stankūnaitės, Vaidutės Didžklapytės,
Nidos Gasparaitytės, pedagogo Kęstu
čio Šutinio, kultūros darbuotojų Jani
nos Dapkienės ir Arvydo Butkaus,
Liaudies kontrolės komiteto pirmininko
Bronislavo Paliulio ir kitų. Nida Gasparaitytė, atsimenu, pas mus atėjo dar
būdama Kalvių aštuonmetės mokinukė,
o dabar jau diplomuota lituanistė. Ir
universiteto studente būdama neatitrūko
nuo klubo: rašė laiškus, siuntė eilė
raščius, parvažiavusi tėviškėn atbėgda
vo į susirinkimą.
Arba skaistgirietis Saulius Lukošiū
nas. Besimokydamas dešimtoje klasėje
pakvietė į premjerą. Parašė pjesępasaką „Stebuklinga šakelė". Pats su
rinko artistus, sukūrė scenovaizdį, re
žisavo. Brendo ir naujas sumanymas:
per vasaros atostogas surinkti savojo
kaimo tautosaką ir parašyti naują kū
rinį. Tarė — padarė. Rudeniop visu bū
riu vėl traukėme į Skaistgirį, į naują
premjerą „Gyvenimo paukščiai". Paskui
kartu su jaunaisiais artistais spektaklį
aptarėme. Parodė Saulius savo kūrinį
ir tradicinėje zoninėje vaikų dramos
kolektyvų
apžiūroje „Vaikų scena82", kuri kas rudenį rengiama Joniš
kyje. Spektaklis pelnė specialų diplo
mą už etnografijos panaudojimą ir
buvo puiki rekomendacija stojamųjų
egzaminų komisijai — Saulius kitais me
tais pradėjo studijuoti režisūrą LTSR
valstybinės konservatorijos Klaipėdos
fakultetuose.

Pirmasis respublikinėje spaudoje,
„Literatūros ir meno" savaitraštyje, de
biutavo Petras. Motiejūnas. Paskiau jo
satyrinių kūrinių pasirodė „Šluotoje",
„Nemune", „Švyturyje". „Minties" lei
dykla 1982-aisiais išleido jo publicistikos
knygelę „Apie ką mąsto darbininkas?".
„Tarybinio mokytojo", „Komjaunimo
tiesos" skaitytojai jau pažįstami su
Kęstučio Šutinio kūryba, Onutės Mi
kalauskienės eilėraščių spausdino „Vals
tiečių laikraštis".
Atsimenu, kartą su viena kolege su
siginčijome, jog esą neverta rengti pa
našių susitikimų, trukdyti užimtų žmo
nių, kad važiuotų iš Vilniaus į Joniš
kį aj Biržus dėl valandos pokalbio.
Valandai mes ir nekviečiame. Jei jau
atvažiuoja, tempiame svečią kartu į
kolūkį, į mokyklą. Taip su Robertu Ketu
rakių ir kitais svečiais iš „Nemuno" bu
vome „Tarybinio artojo", su Meile Kudarauskaite — Čiapajevo kolūkyje. O
juk, ir renginys renginiui nelygu. Vie
na, kai svečias iš tribūnos kalba, į
vieną kitą iš salės atsiųstą laiškelį at
sako, visai kas kita, kai būrelin suėjus
užsimezga nuoširdus pokalbis. Vengia
me oficialumo, formalumo, šablono.
Keistoka būdavo, kai prieš didesnį
ar mažesnį renginį organizatoriai (net
moterų tarybos) pirmiausia susirūpinda
vo, kuo svečius vaišins, kiek gėrimų
pirks. Kaip kitaip? Dar įsižeis! Be rei
kalo būgštavo. Visą dešimtmetį (kol dar
nebuvo vyriausybės nutarimų nei nu
rodymų) mes vertėmės be „tauriųjų"
lašelių. Ir nė vienas iš svečių neįsižeidė,
kai vaišinome obuolių pyragu su pie
nu, kai prie vėdarų, cepelinų ar su
muštinių siūlėme puoduką mėtų arbatos,
kavos, stiklinę sulos, giros. Dėl to mums
niekada nereikėjo varžytis, kai prie
stalo šalia barzdoto dėdės sėdėjo tryli
kametis moksleivis.
O neseniai toptelėjo ir tokia mintis:
ką, pavyzdžiui, apie P. Cvirką, J. Ja
nonį, Žemaitę žino jų vardais pava
dintų gatvių gyventojai? O jeigu, mi
nėdami rašytojo gimtadienį, pakviestu me tos gatvės gyventojus į literatūrinę
popietę? Joniškio miesto vykdomojo
komiteto pirmininkui Juozui Kaspera
vičiui mūsų pasiūlymas patiko, ir tą
pačią dieną jis atnešė rašytojų vardais
pavadintų gatvių sąrašiuką. Bandyti,
ieškoti verta. Naujos pažintys, prisi
lietimas prie senųjų kultūros ištakų
praturtins mūsų dvasią ir kūrybą.
ANICETA KRAJINIENĖ
Joniškio rajoninio laikraščio
„Tarybinis balsas" redakcijos
laiškų ir masinio darbo skyriaus vedėja,
„Audruvės" literatų klubo vadovė

Kur musų šaknys
Kaip buvo rengiama žemiečių šventė Kauno rajone
„Tegul mūsų ištartas žodis būna
laukiamas, lai alma jis kaip gyvybės
tyras šaltinis. Jo versmėje daugelio
svajonių žemė. Apsilankymai tėviškėje
tegul būna svaiginantys lyg dainos pos
mas, įkvepiantys lyg šokio žingsnis,
lyg muzikos dermė".. .
Šie žodžiai įrašyti pirmajame Že
miečių metraščio puslapyje. Po jais —
Kauno rajone gimusių, Lietuvą savo
kūryba garsinančių LTSR liaudies rašy
tojo Alfonso Bieliausko, LTSR nusipel
niusio kultūros veikėjo, profesoriaus
Antano Balsio, LTSR nusipelniusio me
no veikėjo, skulptoriaus Alfonso Ambraziūno, LTSR nusipelniusio kultūros
veikėjo, rašytojo Vlado Dautarto, LTSR
nusipelniusio žurnalisto, rašytojo Ri
manto Budrio, LTSR nusipelniusio kul
tūros veikėjo poeto Roberto Keturakio,
LTSR nusipelniusio dėstytojo, kompo
zitoriaus Vytauto Kairiūkščio, LTSR
nusipelniusio artisto, choreografo Kazio
Poškaičio, dainininkės Jūratės Bukaus
kaitės, žurnalistų Antano ir Jono Mar
cinkevičių, Vido Mačiulio, Zenono Mi
kalausko, aktorių Violetos Podolskaitės
ir Genovaitės Vaitiekaitytės-Venskūnienės, dailininkų Mildos Mildažytės-Kulikauskienės, Benedikto Pranskūno, Kon
stantino Žardelevičiaus, fotografo Juozo
Sidabro parašai. Iš kito metraščio pus
lapio žvelgia į mus jie iš fotonuotrau
kos, šio susitikimo į vieną šeimą su
jungti. . .
Svajonė sukviesti draugėn rajone

gimusius įžymius kultūros veikėjus se
niai nedavė ramybės. Nelengvai prie
realybės artėjome. Reikėjo enciklope
diją atidžiai perskaityti, rašytojų, dai
lininkų sąjungose pasisvečiuoti,
su
apylinkių, ūkių vadovais pasikalbėti. . .
Rajono kultūros istoriją renkantys LTSR
nusipelnę kultūros švietimo darbuotojai
Veronika Ramanauskienė, Antanas Vai
čius kantriai dėjo pamatus pirmajam
žemiečių susitikimui. Be užduoties ne
liko nė vienas rajoninių kultūros namų
darbuotojas, parodas rengė, medžiagą
rinko centrinės bibliotekos kolektyvas,
apie pagarbų sutikimą, gimtinės gyve
nimo ryškesnį atskleidimą mąstė apy
linkių vykdomųjų komitetų pirmininkai,
ūkių vadovai. .. Kūrybinis darbas virė
meninio
apipavidalinimo dirbtuvėse.
Scenografija, plakatais, programomisbukletais, parodomis rūpinosi liaudies
meistrai Gerardas Čapkauskas, Viktoras
Žilinskas, dailininkas Eugenijus Banys.
Didžiausia užduotis teko būsimoje susi
tikimo scenaristei ir režisierei Egidijai
Ramanauskaitei — reikėjo visų talkinin
kų, patarėjų mintis prisiminti, rašytojų,
dailininkų tėviškes aplankyti, motinas
prakalbinti, sodybos vietoje ošiantį me
dį, į gimtinę kviečiantį kelelį skaidrėse,
fonogramose užfiksuoti. Viskas brangu,
kas su gimtine sieja. . . Dar kartą per
skaityti rašytojų A. Bieliausko, V. Dau
tarto, R. Budrio, R. Keturakio kūriniai,
iš kurių ištraukų gražiai susidėliojo literatūrinė-muzikinė kompozicija „Nuo

čia pradėjau a š ...", perklausyti kom
pozitoriaus V. Kairiūkščio kūriniai, dai
lininkų gimtinėse surengtos jų darbų
parodos. Zapyškio ir Alšėnų moterys
kepė naminę duoną, slėgė sūrius, gar
siosios Babtų kulinarės daržovių ir vai
sių skanėstus ruošė, Rokų folkloro an
samblis savo neišsemiamus dainų lo
bius atvėrė, vyrų liaudies choras „Girionys" kompozitoriaus V. Kairiūkščio
„Kasas" repetavo.. . Visiems buvo
darbo, visi suprato neeilinę šio rengi
nio reikšmę ir, ruošdamiesi šventei,
patys praturtėjo.
Visus lūkesčius pranoko susitikimo
diena, kurią lydėjo tyras pasididžiavi
mo jausmas — štai kokia mūsų rajono
žemė, šitokių žmonių į pasaulį išleidu
si. .. Į kultūros skyrių brangių svečių
pasitikti su gėlėmis atskubėjo apylin
kių pirmininkai, ūkių vadovai, kultū
ros namų darbuotojai. Liūdna buvo
tiems, kurie nesulaukė savo žemie
čių, pasiguodė viltimi, kad juos pasi
kvies kitą kartą, kad susitikimas pir
mas, bet ne paskutinis. ..
Vakare iš savo tėviškių, gerbėjų
lydimi, svečiai susirinko į Raudondva
rio kultūros namų salę, kur šokdami,
žaisdami, liaudies dainas dainuodami,
sūrį, duoną pienu užgerdami, jų laukė
Raudondvario apylinkių žmonės, rajono
saviveiklininkai, lempomis tvieskiantys
Kauno televizijos darbuotojai, „Vaivo
rykštės" kino studijos operatoriai. Lin
ksmos svečių akys, žvalūs pasakojimai
bylojo — įdomiai ir prasmingai tėviškė
se laikas prabėgo. Ilgai su svečiais
buvo kalbėtasi apie šviesias Kauno
rajono kultūros perspektyvas, tartasi,
ką kiekvienas savo tėviškei padovanoti
gali.
JANINA DANIELIENĖ
Kauno rajono kultūros
skyriaus vedėja

Žemiečių susitikime
(iš kairės) Klaipėdos
dramos teatro aktorė
G. VAITIEKAITYTĖVENSKUNIENĖ, rašytojas
V. DAUTARTAS, LTSR
nusipelnęs artistas
K. POŠKAITIS, rašytojas
R. BUDRYS, Kauno rajono
kultūros skyriaus vedėja
J. DANIELIENĖ,
skulptorius
A. AMBRAZIONAS,
žurnalistas V. MAČIULIS.
Kalba filosofijos mokslų
daktaras A. BALSYS.
J. Sidabro nuotrauka
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Keliais štrichais
Sulėtėjo poezijos teatro raida. Spektaklių statoma daug, tačiau kokybės šuolio nematyti. Negelbsti ir į re
žisierių praktikų gretas įsiliejantys diplomuoti specialistai.
Kodėl nepereinama į aukštesnį poezijos teatro lygį? Kokios vidinės priežastys trukdo režisieriams kūrybiškai,
drąsiai ir sėkmingai eksperimentuoti? Apie tai savo mintimis dalijasi ALVYDAS VIZGIRDA, Klaipėdos medie
nos medžiagų kombinato liaudies teatro režisierius.

Teoriniai ginčai ir tikrovė
Poezijos teatras suklestėjo 1966 metais. Tačiau, prabėgus
dešimtmečiui, įsivyravo rimtis, kurios sutrikdyti nepajėgiame
iki šiol. Spektaklių statome daug, tačiau aukštesnės kokybės
nepasiekiame. Negelbsti ir kesmat gausėjantis diplomuotų re
žisierių būrys. Kas trukdo mums kurti drąsiai, eksperimentuoti
sėkmingai?
Viena iš priežasčių — bevaisiai, niekam nereikalingi teori
niai ginčai, kam poezijos teatras priklauso: aktoriui ar skai
tovui. Jų esmė: jeigu aktoriui — galima naudotis visomis
teatro išraiškos priemonėmis, jeigu skaitovui— šiukštu. Poe
zijos teatrą laikantiems skaitovo karalyste didžiausias prie
šas yra veiksmas, o jų priešininkai nepripažįsta poezijos teatre
skaitovo, pasakotojo.
Geriausi poezijos spektakliai seniai įrodė, koks beprasmis
šis teorinis ginčas, tačiau iki šiol jis klaidina nepatyrusius
režisierius.
Pamąstykime. Skaitovas „dirba1' žodžiu. O žodis nėra nei
dramos, nei poezijos teatro specifinė savybė, palikime jį tei
sėtam savininkui — literatūrai. Bet už žodžio slepiasi įvykis,
faktas, paskatinęs poetą jį parašyti. Įvykis pažadina poeto
mintį, o pastaroji išsilieja žodžiu ir įgyja tam tikrą formą.
Analogiškas procesas vyksta scenoje. Poeto žodis, slepiantis
ir tuo pačiu rodantis įvykį, gimdo režisieriaus, aktoriaus mintį
ir diktuoja veiksmą. O veiksmas svarbiausia ne tik dramos
teatrui, bet ir poezijos. Atimsime iš jo veiksmą — jis bus be
jėgis. Manyčiau, nenusikalsdami teatrinio meno reikalavimams,
ir poezijos teatro dalyvį galime vadinti aktoriumi, tačiau nuo
dramos teatro aktoriaus jis skiriasi tuo, kad nekuria cha
rakterio. Charakterio kūrimas jį pastūmėtų prie buitinio, na
tūralistinio teatro, su kuriuo poezijos teatras nuo pat pra
džios buvo nesutaikomi priešai. Poezijos teatrui nebūdinga
imituoti tikrovę.
Poezijos teatro aktorius ir bendrauja scenoje kitaip negu
dramos teatre įprasta. Jo bendravimas primena brechtiškąjį,
trikampiu: tarpusavyje ir su žiūrovais.
Dažnai poezijos spektaklio kūrimas suprantamas labai pri
mityviai: paimk dvidešimt trisdešimt eilėraščių, kaip nors
juos sujunk, pastatyk scenoje kubą, perskaityk eiles, „įmesk"
simbolį kulminacijai paryškinti — štai ir viskas.
Aklas noras atskirti poezijos teatrą nuo dramos ilgam
prislopino jo raidą. Norėdami jį išgryninti, nusistatėme tam
tikrą skaičių trafaretinių dekoracijų ir stengėmės, kad jos
nepanėšėtų į buitinio, natūralistinio teatro dekoracijas. Apipa
vidalinome, siaurai suprasdami simbolizmą: „nutiesėme" ke
lią į „perspektyvą", pastatėme tiltą, medį, na ir, žinoma, po
puliarųjį kubą, kuris, nieko nereikšdamas, tapo nepakeičiama
daugelio spektaklių dekoracija.
Tokį siaurą požiūrį į poezijos teatrą matyt bus pašnibž
dėjęs dar politinis montažas ir publicistinė kompozicija, kuriuo
se į žiūrovą buvo kreipiamasi dažniausiai lozungais ir dekla
racijomis. Asociacijos, daugiareikšmiškumas jiems svetimi.
Daugelis jaunų režisierių, primityviai suvokdami sąlyginį
teatrą, atmeta visas išraiškos priemones, kuriomis nuo seno
naudojasi dramos teatras. Vengiama visko, kas galėtų paska
tinti žiūrovą mąstyti, kartu su aktoriumi spręsti problemas,
kurti poetinius vaizdinius. Paliekama griežta virtinė sausų
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idėjų, kurias jis turi suvokti taip, kaip padiktuota, būda
mas pasyviu reginio stebėtoju.

Išraiškos priemonės
Poezijos teatras plačiąja prasme — tai.ne tik žodžiai, idė
jos. Jam reikia visų išraiškos priemonių kaip ir dramos teat
rui: muzikos, šokio, pantomimos, gestų, intonacijos, pozos,
šviesos, daiktų ir t. t.
Tik panaudojus visus komponentus, susiejus juos tam tik
rais ryšiais, galima sukurti tikrą poezijos spektaklį. Ir niekas
negali nurodyti, kurio komponento turi būti daugiau, ku
rio — mažiau.
Iki šiol kovojame ir prieš buitinių daiktų naudojimą. Ma
nome, kad su jaip spektaklyje reikia elgtis kaip gyvenime,
abejojame, ar tinka jie poezijos spektaklio stilistikai.
Niekai! Poezijos spektaklio stilistikai viskas tinka. Nėra
tokio daikto, kurio nebūtų galima panaudoti poezijos teatre.
Jeigu, norėdami įtikti „grynojo" poezijos teatro šalininkams,
svarstysime, kas galima, o kas ne, tai dar ne vieną dešimtmetį
vartysime kubus nuo kairiojo šono ant dešiniojo ir nepajėgsi
me atitrūkti nuo montažo, literatūrinės kompozicijos.
Viskas galima! Jeigu norite (jeigu to reikia vidinei jūsų
spektaklio logikai), prikabinkite tiulių arba važiuokite į sceną
su buldozeriu.
Prisiminkime sceną su cukrumi E. Nekrošiaus režisuotame
„Kvadrate", sceną su miltais „Pirosmanyje". Atrodytų, kas
gali būti buitiškesnio už cukrų ir miltus? O šiose scenose
tiek poezijos, kad jos galėtų pavydėti ne vienas poezijos
spektaklis.
Ką išreiškia cukrus „Kvadrate"? Tai prabėgę metai, nusi
vylimas, gėla, džiaugsmas — visas herojaus gyvenimas, su
koncentruotas keliuose nedideliuose baltuose gabalėliuose.
Jaunuosius poezijos spektaklių kūrėjus dažnai klaidina pa
senę, poezijos teatro esmės neatskleidžiantys terminai. Pavyz
džiui, „scenografinis apiforminimas", „spektaklio apšvietimas",
„muzikinis apipavidalinimas" tarsi specialiai sukonstruoti taip,
kad pabrėžtų šių dalykų antraeiliškumą, o poezijos spektaklio
nereikia „apiforminti", „apipavidalinti" ir t. t., jam reikia
erdvinio sprendimo, šviesos, muzikos, kaip svarbių, žodžiui,
veiksmui lygiaverčių komponentų. Tiek kalba, tiek kitos te
atro išraiškos priemonės turi būti poetiškos, nepasakoti, ne
iliustruoti (nebent spektaklio forma — pasakojamoji), o išreikšti
idėjas, dvasios būsenas, „dirbti" kartu su aktoriumi. Pavyz
džiui, J. Vaitkaus spektaklio „Šauksmas" finale šviesa, sklin
danti iš scenos gilumos ryškiu spinduliu, nėra paprastas „ap
švietimas". Tai labai svarbus, veiksmingas komponentas. Tarsi
dvasia ji aplanko spektaklio herojus, nuplauna nuo jų visą
pyktį, purvą, sudvasina personažus ir visa, kas juos supa.
Taigi ieškoti kalbos, šviesos, muzikos ir kitų teatro išraiš
kos priemonių poezijos, kurti bendrą erdvės poeziją, gilintis
į filosofines, būties problemas, ignoruoti konkrečią buitį —
toks turėtų būti galutinis poezijos teatro kūrėjų tikslas.
Patikslinsiu — ignoruojant konkrečią buitį, bet ne daikto
panaudojimą.
Gaila, kad maždaug prieš dvejus metus M. Misiūnaitės
pastatytas S. Gedos „Strazdas" buvo toks trumpaamžis (su
prantama— diplominis). Šis spektaklis atkariavo poezijos teat

rui daikto naudojimo teisę. Scenoje išvydome vežimą, ratus,
lazdas, nedidelį kaimo sodybos maketėlį, varpus, sausus la
pus, ir, vos prasidėjus veiksmui, kiekvienas jų prakalbo sa
vais simboliais, idėjomis.
Siekdami poezijos teatro „autonomijos", buvome atsisakę
dramos teatrui būdingų dalykų — tarp jų ir veiksmo bei kon
flikto. Veiksmo užuominą jau buvo galima užčiuopti ir „Gin
taro paukštėje", o štai konfliktą mūsų poezijos teatrui grąžino
P. Gaidys spektakliu „Krintančios žvaigždės" (pagal Justino
Marcinkevičiaus poeziją). Konfliktą ir įvykį. Tai didžiulis, iki
šiol nepakankamai įvertintas režisieriaus nuopelnas.
Deja, dar daug režisierių, pamiršę šį beveik dvidešimties
metų senumo atradimą, murkdo savo aktorius saldžiame liūne,
nesuvokdami, kad egzistuoja nesibaigiantys, amžini konfliktai
tarp gėrio ir blogio, idėjų ir daiktų pasaulio, dvasios ir materijos.
Daug painiavos sukelia- ir žodžio kultas. Žodžiui meldžia
mės kaip šventajam, garbstom ir saugom. Sugalvojome jį „stip
rinančius" terminus: meninis, raiškusis. Raiškusis — dar šiaip
taip, na, o meninis? Gal yra riba, kurią peržengęs, žodis
tampa meniniu?
Žodis — literatūros „darbo įrankis", ir negali jis nulemti
teatro specifikos. Tačiau aš nesu nusistatęs prieš prasmingai
intonuotą žodį, tik nemėgstu nuzulinto, nugludinto, nulai
žyto. Dažnai spektakliuose ar filmuose, girdėdami tą „gražų"
ir „dailų" žodį, nebesuvokiame paprasčiausios minties.

Spektaklio forma
Skaitydamas poezijos kūrinį, žmogus autoriaus mintis, emo
cijas suvokia tiesiogiai, kitaip tariant,— iš pirmų lūpų. Poezi
jos spektaklyje tarp jų atsiranda trečias asmuo — aktorius
(režisierius), ir žiūrovui perteikiama jau interpretuota poezija.
Nuo aktoriaus, režisieriaus priklauso, ką jie akcentuos, kaip
atskleis. Tai, kas iš pasirinktos poezijos atskleidžiama, pabrė
žiama ir kaip atskleidžiama, vadinčiau poezijos spektaklio
forma.
Tačiau gyvenime dauguma poezijos spektaklių statytojų
formą tapatina su vadinamuoju spektaklio apiforminimu. Re
žisieriaus pasirinktas būdas poezijai perteikti — esminis spek
taklio elementas, „apiforminimas"— antrinis, priklausantis nuo
pirmojo, atitinkantis jį. Taigi tapatinti jų negalima.
O kas turėtų diktuoti formą kaip poezijos perteikimo būdą?
Manyčiau, poezijos autoriaus pasirinkta poetinė forma.
Vargu ar žiūrovas pajus katarsį, jei mes poezijos spek
taklį pagrįsime vien pasakojamąja kalba. Nepamirškime, kad,
be šnekamosios, pasakojamosios kalbos, egzistuoja ir kitos
formos. Poezijos teatrui jos turi neįkainojamą vertę! Nesu
gebame pasinaudoti ir folkloro teikiamomis galimybėmis —
raudomis, užkalbėjimais, baladėmis, dainomis.
O kiek ekspresijos, magiškumo, paslapties įvairių tautų
literatūros perteikiamuose žynių, aiškiaregių užkeikimuose ir
prakeiksmuose? Žodis, atitrūkęs nuo pirmapradės reikšmės,
įgauna naują kokybę. Jis virsta ritualu.
Ritualo, nebuitiškos, veiksmingos kalbos pasigendame poezi
jos teatre. Tokios, kuri pati nulemtų gestą, judesį, pozą, pa
dėtų atrasti savitą spektaklio formą. Tokia kalba kalbant,
išnyks beprasmiai persigrupavimai, nenatūralūs judesiai, men
kaverčiai tekstai.
Esu matęs du poezijos spektaklius, pastatytus pagal S. Nė
ries poemas „Mama, kur tu?" ir „Eglė žalčių karalienė". Vieną
kūrinį poetė užbaigė užkeikimu, kitą — prakeikimu. Dabar
mąstau, kokios įspūdingos būtų buvusios šių spektaklių kulmi
nacijos, jei jų statytojai nebūtų ignoravę poetės pasirinktos
formos. . .
Kai kurie poezijos teatro šalininkai, šiaipjau pripažindami
daugelį išraiškos priemonių, ignoruoja jausmą. Ir tenka nusi
vilti pasiklausius tokių atlikėjų — išnyksta skirtumas tarp skai
tomų kūrinių, o ką jau kalbėti apie skirtingus autorius.
Poezijos teatras ne kalbos, žodžių ir jų prasmių, o visų
pirma jausmo teatras. Jame turi klestėti gėla, pyktis, įniršis,
meilė, džiaugsmas. Jausmų turi būti pilna scenos erdvė, o
ne žodžių.

Poezijos pasirinkimas ir
komponavimas
Poezijos spektaklio tekstą turėtų jungti ne sumanytas, iš
galvotas ar iš atskirų eilėraščių sukonstruotas dialogas, o
subjektyvūs asociaciniai ryšiai tarp režisieriaus ir pasirinktos
poeto kūrybos.
Nereikėtų, komponuojant poezijos spektaklio tekstą, aklai
laikytis literatūrinio komponavimo būdo — ekspozicijos, užuo
mazgos, atomazgos. Kaip jas suvaidinti aktoriui? Aš labiau
vertinu tokias pjeses, kurios pradedamos įvykiu, baigiamos
kulminacija. Jeigu norime, kad žiūrovai salėje neužmigtų,
kol jiems demonstruojame užuomazgas ir atomazgas, poezijos
spektaklį taip pat pradėkime įvykiu, pabaikime kulminacija.
Būna ir taip, kad režisierius „įsimyli" kokią nors mizansceną
po kulminacijos ir tempia ją lyg žarną pamiršęs, kad laiku
nuleisti uždangą — taip pat talentas.
Įsišaknijusi nuomonė, kad poezijos spektaklio vadinamąjį
scenarijų gali parašyti kiekvienas. Retas režisierius rašo pje
ses, tam reikia talento, tačiau dažnas mano, kad „parašyti",
scenarijų poezijos spektakliui — jo tiesioginė pareiga. Manau,
kad tai daug pastangų reikalaujantis darbas, ir ne kiekvienam
jis pagal jėgas. Kvalifikuotai sukomponuoti medžiagą spek
takliui vien nuovokos ir stiliaus jutimo maža.
Nenorėčiau užgniaužti kuriančiųjų iniciatyvos, tik atkrei
piu dėmesį: nemanykime, kad poezijos spektaklio tekstą bū
tinai turime sukomponuoti patys, kad paruoštos ir režisieriaus
rankų laukiančios „medžiagos" nėra. Yra, tik nepastebime jos,
žūtbūt patys norime parašyti. Ir lipdome iš eilių dialogus,
verčiame poeziją dramos kūriniu, naikiname metaforas, gilųjį
poezijos teatralumą.
Atsiverskime Justino Marcinkevičiaus raštų trečiąjį to
mą (V., Vaga, 1982). „Pradžios poema", „Ugnies poema", „Mei
lės poema", „Vandens užkalbėjimas", „Donelaitis", „Pažinimo
medis", „Devyni broliai"— štai kiek „scenarijų" vienoje poeto
knygoje.
Dabar pažvelkime, kaip skamba pirmosios poemų eilutės.
Pradžios poema
Ūkanotas, ankstyvas rytas.
Ramybė. Tyla.
Ugnies poema
Vidudienį per visą horizontą
Sukliko paukštis kruvinu balsu.
Meilės poema
Iš pelkių ateina tamsa,
Iš pūvančių pelkių.
Režisierius jose be didelių pastangų įžvelgs įvykį. Įvykį
ir konflikto užuominą. Kiekviena poema prasideda neužšifruotu,
o atviru, neduodančiu poetui ramybės įvykiu. Ir šis poeto
diktuojamas įvykis neleis aktoriui snūduriuoti, skatins jį veikti.
Neskubėdami perskaitykime tų pačių poemų finalinius žo
džius.
Pradžios poema
Nežinau, ar tai gerai,
bet pradėsiu —
eisiu ir belsiuos
į kiekvienas duris:
— Atidarykit!
Kažkas visai neseniai
nubrido į aną krantą.
Ilgiau jau negalime laukti:
ateikit su manimi
pasidalint mano duona
ir žodžiais---------------------------Ugnies poema
Apyaušrio pilkoj šviesoj mes šokom
aplink tą akmenį, ir mūsų rankos,

v
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konvulsiškai sukibusios, mus laikė,
lig skausmo spausdamos kitas rankas.
Meilės poema
Žiūrėjimas į bedugnę.
Sakau, tai žiūrėjimas į bedugnę.
Pridėk
savo ranką prie mano kaktos,
kad apsvaigęs aš nenukrisčiau.
Režisieriaus terminija, tai juk nuostabios kulminacijos,
kurių pavydėti galėtų daugelis dramos kūrinių.
Justino Marcinkevičiaus poemos — aukščiausia medžiagos
komponavimo poezijos spektakliui mokykla: jos pradedamos
ryškiu įvykiu, baigiamos kulminacija, jose nesunkiai atranda
mas konfliktas, visuomet pilietiškas, drąsus. Konfliktas —
teatro meno pagrindas — leidžia poezijos teatro aktoriui pa
sinerti į pilnakrauję kūrybą, o J. Marcinkevičiaus poezijos
šiuolaikiškumas, daugiaplaniškumas, metaforų gilumas — reži
sieriui pasirinkti traktuotę, pabrėžti norimą minčių liniją.
Patys rinkdami medžiagą, dažniausiai neatrandame nieko
naujo, o menkai išmanydami komponavimo meną, tik paken
kiame poezijai ir poetui. Sunku sugalvoti spektaklio temą,
kuria mūsų poetai nebūtų sukūrę poezijos kūrinių. Jeigu
nebūtina pačiam rinkti medžiagą, nepasitikite savo literatū
rine nuovoka, tereikia tik pavartyti knygas.

Analizė
Statydami dramos veikalą, režisieriai pirmiausia kruopščiai
pjesę išanalizuoja, gilina pirmąjį įspūdį, atskleidžia konflikto
esmę. Keliose respublikinėse apžiūrose esu stebėjęs tų pačių
režisierių sukurtus dramos ir poezijos spektaklius. Dramos
spektakliai dažniausiai būdavo pastatyti raštingai, poezijos —
tiesiog ištisa virtinė nesusipratimų. Negalėjau suvokti spektak
lio temos, idėjos, ką jau kalbėti apie komponavimo princi
pus. . . Tie margaspalviai, vienas į kitą panašūs reginiai buvo
prisodrinti poezijos kratinio, tačiau poezijos spektakliais ne
galėjau jų pavadinti. . .
O klaidų šaknys negilios. Neanalizuojama pasirinkto auto
riaus kūryba apskritai ir atsirinkti eilėraščiai — atskirai. Aiš
kiai matyti, jog spektakliai sukurpti pasitenkinus pirmuoju
įspūdžiu.
Žiūrėdami dramos spektaklį (net jeigu negirdime garso),
nesunkiai suvokiame, kokios tautos autorius parašė dramą, o
dažnai ir dramaturgo braižą atskiriame. O žiūrint poezijos
spektaklį, susidaro įspūdis, kad poetai — belyčiai, beveidžiai
žmonės, kad jie neturi savo tėvynės, nepriklauso jokiai rasei
nei tautai, gyvena ne konkrečiame amžiuje, o kažkokiame
bendriniame laike.
Poezijos gimimas taip pat daugeliui režisierių nerūpi. O
reikia ižinoti ne tik kada eilėraštis parašytas, bet kada ir kur
atspausdintas, kodėl autorius nurodė tikslią sukūrimo datą, ką
reiškia jam ta data, kur parašytas, koks faktas paskatino jį
parašyti, kas tas asmuo, kuriam skiriamos eilės, ir dar į šim
tus „kodėl“ reikia sau pačiam atsakyti. Stiliaus studijavimą
laikau savaime suprantamu dalyku.
Tik kruopščiai išanalizavus kiekvieną kūrinį, galima imtis
komponavimo. Analizė padiktuos spektaklio sumanymą.
Nesu pesimistas ir tikiu, kad dar išvysime puikių spektak
lių, bet negaliu nebūgštauti, matydamas pastangas, o ne
vaisius. Tų vaisių nebus tol, kol neišanalizuosime dviejų
dešimtmečių poezijos teatro kelio. Jį žinoti būtina tam, kad
neišradinėtume dviračių, kad nekartotume primityvių šeštojo
dešimtmečio klaidų.
Pagrindinė bėda yra ta, kad netęsiame savo poezijos teatro
tradicijų. O ir negalėsime tęsti, jeigu neišsiaiškinsime, kas
buvo geriausia. Čia pat, Lietuvoje, dirba režisieriai P. Gaidys,
A. Ragauskaitė, S. Nosevičiūtė, M. Misiūnaitė, V. Radžius,
R. Venckus. Tikiu, kad reikia tik noro, ir šie žmonės padės,
papasakos, patars, nes toli gražu ne viską aprėpia recenzijos,
kurias spausdina mūsų periodika.
Reikia suvokti tai, kas padaryta, suvokti visomis kūno
ląstelėmis ir tęsti geriausius ieškojimus.
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Žaidimai
gamtoje
Gaidžių peštynės
Du žaidėjai sukryžiuoja rankas ant krūtinės ir, šokinė
dami ant vienos kojos, vienas kitą stumdo pečiais, kad
priešininkas būtų priverstas atsistoti ant kojų.

Išmušimas kamuoliu
Du žaidėjai stovi vienas priešais kitą tokiu atstumu,
kokiu jie gali numesti kamuolį. Viduryje stovi trečias
žaidėjas, kuris stengiasi pagauti mėtomą kamuolį. Kieno
mestą kamuolį jam pavyksta pagauti, tas žaidėjas ir užima
jo vietą.
Žinomas ir kitas šio žaidimo variantas: reikia pataikyti
į viduryje stovintį žaidėją. Pataikius kamuoliu į žaidėją,
esantį viduryje, šis negali pajudėti iš vietos. Nuo smūgio
galima išsisukinėti. Žaidėjas, nepataikęs į vidurinįjį, eina}
vidurį.

Surask skarelę
Žaidėjai išrenka vedėją, kuris paslepia skarelę (liku
sieji tuo metu užsimerkia). Skarelė paslepiama nedideliame
plote, kuris iš anksto pažymimas. Paslėpęs skarelę, žai
dėjas sako: „Skarelė ilsisi“. Visi pradeda ieškoti, o paslė
pęs ją žaidėjas koreguoja. Jeigu jis sako „šilta“, ieškantysis žino, kad jis arti tos vietos, kur paslėpta skarelė,
jei „karšta“— labai arti, „ugnis“ reiškia, kad skarelė čia
pat. Jeigu ieškantysis tolsta nuo tos vietos, kur paslėpta
skarelė, jis perspėjamas žodžiais „vėsu“ arba „šalta“. Radęs
skarelę, žaidėjas nesisako, kad jau rado, bet nepastebimai
prislenka prie arčiausiai stovinčio žaidėjo ir sušeria jam
skarele. Kitame žaidimo ture tas žaidėjas turės slėpti
skarelę.

Išstūmimas
Pirmiausia reikia pažymėti dvi stovyklas dviems ko
mandoms. Stovyklos pažymimos dviem linijomis, tarp kurių
turi būti 200 m atstumas. Abi komandos išsidėsto neutra
lioje teritorijoje tarp savo stovyklos ir skiriamosios linijos
ir, mesdamos kamuolį, sprendžia, kam pradėti. Pirmas žai
dėjas iš savo aikštelės centro meta varžovui kamuolį taip,
kad jis nukristų kuo toliau. Jei varžovas pagauna kamuolį
ore, jis prieš mesdamas gali žengti du žingsnius pirmyn,
o jei nepagauna, turi mesti iš tos vietos, kur kamuolys
palietė žemę (nesvarbu, kiek kamuolys nuriedėjo po to,
kai nukrito). Atgal mestą kamuolį vėl bando pagauti pir
moji komanda. Perduoti kamuolį galima tik rankomis, bet
sustabdyti jį galima ir kojomis.
Žaidžiant kamuolys į varžovų teritoriją numetamas tai
toliau, tai arčiau, taigi ir atgal jis metamas tai iš toliau,
tai iš arčiau. Komandos pasislenka tai pirmyn, tai atgal.
Jeigu viena iš komandų, persekiodama, „išstumdama“ var
žovą, atsiduria už skiriamosios linijos, ji turi galimybę
pasiekti galutinį tikslą — numesti kamuolį už varžovo sto
vyklos linijos. Laimi komanda, kuri sugeba tai padaryti
pirmoji.

Šiaulių „šeštadienius44prisiminus
Paskutinysis, ketvirtasis, deja, jau pernykštis respublikinis
diskotekų programų festivalis „Nuo šeštadienio iki šeštadie
nio", kaip įprasta, buvo įsikūręs Šiauliuose ir penkias dienas
drumstė miesto jaunimo ramybę, kuris dėl to nė kiek nepyko
ir šaltą lietingą lapkričio pabaigos orą mielai išmainė į lin
ksmą bendravimą su geriausiais respublikos diskotekininkais
bei jų svečiais — Latvijos diskotekos programos vedėju Eriksu
Niedre, Tartu valstybinio universiteto diskotekininkais, ku
riems vadovavo Olevas Ulpas, Leningrado diskotekos „Nevskije zviozdy" kolektyvu bei visų mėgstamu kino, teatro ak
toriumi ir dar estrados dainininku Michailu Bojarskiu. Apie du
tūkstančius žiūrovų aplankė 10 diskotekininkų renginių, ku
riuose šie demonstravo 45 min. trukmės parodomąsias, festi
valiui parengtas programas.
Nesileidžiant į smulkmenas, diskotekininkų pasirodymus
buvo galima suskirstyti į du blokus, dvi stovyklas. Vieni at
vyko su teatralizuotomis programomis — diskoteatru, kiti rek
lamavo „eilinę", kasdieninę diskotekos programą. Dėl prog
ramos parengimo principo festivalio ekspertų komisija prie
kaištų nereiškė, nes jos, iš tikrųjų gali būti parengtos kuo
įvairiausiai, kur kas svarbiau — meninis lygis, vedėjo ta
lentas, kontaktas su žiūrovu, linksma nuotaika ir t. t.
.. . Tačiau, kaip vėliau teigė ekspertų komisijos narys
Remigijus Valintas (taip pat diskotekininkas), daugelis, susi
žavėję šou elementais, būtent bendravimą su publika ir
pamiršo. O aš dar pridurčiau, kad publikai reikia „tarnauti",
bet ne nuolaidžiauti. Ir kontaktas su ja gali būti užmezgamas
subtiliau, oriau, ir muzika, diskotekos programos pagrindas,
atrenkama meniškesnė, aktualesnė.
Taigi patarlė „Ką darai, daryk gerai" tinka ir diskotekininkams. Daugumai teatralizuotų programų nebūtų pakenkęs aukš
tesnis profesinis lygis, taiklesnis sąmojus, geras skonis, ap
skritai visiems diskotekininkams — pagrindinės diskotekos fun
kcijos vykdymas: bendravimas su žiūrovu, jo linksminimas ir
auklėjimas.
Festivalyje iš daugiau kaip 200 respublikos diskotekininkų
grupių varžėsi tik geriausiųjų dešimtukas, pirmos kategorijos
diskotekininkai ir sveikai konkurencijai palaikyti pakviesti
perspektyviausi antros kategorijos kolegos. Išoriškai šiame dis

kotekų „suvažiavime" visko buvo kaip dera. Išaugęs meninis
lygis, įvairios renginių formos, gausi atributika, gera garso ko
kybė, net korespondentų ir reporterių. Ir laurai buvo išdalyti
jaunatviški, praktiški: Didysis prizas — Šiaulių „Vairo" ga
myklos dviratukai — vilniečiams, Vidaus reikalų ministerijos
kultūros ir .sporto rūmų diskotekininkų kolektyvui, vadovau
jamam Žilvino Žvagulio už šou programą „Palangos Juzės
sapnai" (scenarijaus autorius — J. Kušlys, režisierius — Z. Žva
gulis, choreografė— R. Zvagulienė). Diplomantai — Alytaus
LKP 60-mečio medvilnės kombinato kultūros rūmų L. Ra
manausko vadovaujamas diskotekininkų kolektyvas — pelnė
Respublikinio diskotekininkų kūrybinio susivienijimo prizą.
LTSR mokslinio metodinio kultūros centro prizas atiteko ge
riausiam programos vedėjui Arnoldui Klivečkai, Vilniaus vals
tybinio V. Kapsuko universiteto diskotekininkui. Kiti festi
valio prizai taip pat buvo paskirstyti pagal nuopelnus jų
vertiems savininkams.
Festivalis baigėsi, o jo sukeltos mintys dar ilgai nedavė
ramybės šio renginio organizatoriams, vertintojams ir tik
riausiai lankytojams. Ekspertų komisijos pirmininkas L. Šal
tenis, pripažindamas, kad tai vienas įdomiausių respublikos
pramoginių renginių, vis tik nuogąstavo, ar visos jame ma
tytos naujos išraiškos priemonės tinka diskotekininkams. . .
Remigijus Valintas pasigedo diskotekos ir jos lankytojo verto
pagrindinio veikėjo — programos vedėjo. Formavosi įspūdis,
kad kažkas „graužia" diskotekas iš vidaus, bet kas? Meistriš
kumo stoka? Roko muzikos monopolija? Prastas atlikimas,
netvirtai suręstas scenarijus?
Ir vis tik norėčiau baigti optimistiškai, pasiremdamas A. Sil
kinio, festivalio organizacinio komiteto nario, Šiaulių roko
klubo prezidento, žodžiais, kuris teigė, jog diskoteka — tai
šokiai, ir joks roko muzikos bumas jų neišguis, šokiai mus
lydi visą gyvenimą.
EDMUNDAS 2ALPYS
LTSR mokslinio metodinio kultūros centro
Estrados ir diskotekų sektoriaus
vyr. mokslinis bendradarbis,
Respublikinio diskotekų programų festivalio
ekspertų komisijos sekretorius

N uolatlnls festivalio dalyvis —„R ondo“.
Šiaulių „V airo“ gam yklos dviratukai — didysis festivalio prizas — p a ti
kim ose jaunosios vilniečių Žilvino ir R egvitos Zvangulių šeim os ra n 
kose
S. K eparučlo nuotraukos
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Metai prasidėjo gerai
Iš 12 -ojo sąjunginio pramogininkų konkurso sugrįžus
Šių metų sausio mėn. Leningrade
vyko 12-asis sąjunginis pramoginių ren
ginių vedėjų konkursas. Jame dalyvavo
visų respublikų pramogininkų atstovai:
beveik du šimtai programų vedėjų ir
jų akompaniatorių, svečiai — šio žanro
veteranai, ankstesnių konkursų lau
reatai. Vertinimo komisija, kuriai vado
vavo GITISo profesorius, Maskvos aka
deminio muzikinio teatro vyriausiasis
režisierius, TSRS liaudies artistas I. Sa
roj evas, peržiūrėjo apie šimtą trisdešimt
20—30 minučių trukmės programų.
Iš Lietuvos konkurse dalyvavo res
publikinio konkurso, vykusio praeitų
metų rudenį Panevėžyje, nugalėtojai —
programų vedėjai: Vilma Venskūnaitė
iš Panevėžio, Eugenijus Barniškis iš
Kretingos, Saulius Triponis iš Kėdainių
ir Eugenijus Skirmantas iš Vilniaus;
akompaniatorius — Virgilijus Gaižaus
kas iš Utenos rajono; asistentai — vil
nietės Irena Butautienė ir Milda Kudirkaitė, jonavietė Vitalija Monkevičiūtė ir prieniškis Raimundas Morkū
nas.
Vilma Venskūnaitė buvo parengusi
programą vaikams „Gerų darbų pa
mokos". Jos personažas — žavi, nuoširdi
ir pedagogiška Raganiuke — pelnė daug
aplodismentų.
Antrąją konkurso dieną Eugenijaus
Barniškio programa ,,Eisiu girelėn" bu
vo pirmoji, todėl daugiau pastangų
pareikalavo reikiamos atmosferos sukū
rimas, be to, salės akustika buvo pras
ta, o reikėjo dirbti be mikrofono (taip
buvo sumanyta — liaudišką programą
vedančiam miškininkui netiko laikyti
rankoje mikrofoną). Programa pavyko.
Trečios dienos popietė buvo pas
kutinis jėgų išbandymas: Sauliaus Tri
ponio programa ,,Aisčio pėdomis" ir
Eugenijaus Skirmanto ,,Grafo Melcelio
mįslė" buvo rodomos beveik viena po
kitos. Pirmoji — pažintinė, apie gintarą,
antroji — pramoginė, apie šokį. Nerimą
kėlė gausūs muzikos įrašai, nuogąstavo
me dėl technikos, ir pagrįstai: kai ku
riose scenose muzika skambėjo perdaug
tyliai, kartais iš viso nesigirdėjo, ir tai,
žinoma, trukdė vedėjui. Bet programa
buvo parodyta reikiamu tempu, nuošir
džiai. Paskutinė, šokių programa, buvo
nuotaikingiausia. Joje dalyvavo visa į
konkursą atvykusi grupė — dešimt žmo
nių. S. Triponis jautriai „reguliavo" mu
ziką, asistentės šoko tiesiog meistriš
kai, o E. Skirmantas atskleidė visą
savo, pramogininko, talentą. Programai
pasibaigus, salėje pasigirdo: „Bravo!
Šaunuoliai!" Net vertinimo komisijos
pirmininko pavaduotojas A. Gavrilenka
į mikrofoną pasakė: „Tokie turi būti
jaunimo poilsio vakarai, taip turi dirbti
programos vedėjas".
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Ką tik sugrįžus IS Leningrado

Kaip sekėsi mūsų kaimynams, lat
viams ir estams? Gerai! Mes mokomės
iš jų, lygiuojamės į juos. Didelį įspūdį
paliko Viljandės (Estijos TSR) kultū
ros mokyklos moksleivių Majgos Tam
ir Terje Kaur programėlė „Kolombina
ir Pjeras". Ypač gražūs ir skoningi bu
vo jų kostiumai, kruopštus, apgalvotas
grimas ir rekvizitas. Programoje — mu
zika, veiksmas ir .. . nė vieno žodžio.
Latvė Inga Freimanė parodė šiuo
laikišką programą „Nenoriu būti pap
rasto mokytojo žmona, noriu būti di
rektorienė". Jos personažas — šiuolaiki
nė, emancipuota moteris. Mums impo
navo šmaikštus tekstas, vedėjos aktorinis
meistriškumas.
Daugeliui konkurso dalyvių žinomas
latvis Juris Pickas savo programą vedė
kaip Rygos senamiesčio kaminkrėtys,
estai Tinj u Anus ir Chen Rajalo parodė
programėlę apie kooperatyvą „Pažin
tis". Pastarąją temą gvildeno ir daugiau
vedėjų.
Konkursas atskleidė pramogininkų iš
radingumą pasirenkant personažus. Ko
tik neteko čia matyti: ir Ostapą Benderį su savo kooperatyvu, ir Meistrų —
įvairių profesijų atstovų, tarp jų ir
geros nuotaikos kūrėjų, ir klounų. Prog
ramos buvo parengtos laikantis drama
turgijos, kai kurie vedėjai pademonstra
vo puikius aktorinius sugebėjimus, kai
kurie akompaniatoriai meistriškai talki
no vedėjams (beje, akompaniatoriai taip
pat buvo vertinami). Išradingumu nenu
sileido ir rekvizitas: iš gimnastikos lan
kų buvo greitai sudedamas gaublys,
olimpiados ženklas ir kt.
Antra vertus, konkursas atskleidė ir
prastąsias pramogininkų kūrybos puses.
Pirmiausia, kostiumų ir rekvizito eklektiškumą. Pastarojo kartais buvo perdaug
ir neįprasto: atvažiuodavo krosnys, at

A. Pilvelio nuotrauka

keliaudavo šuliniai, rąstai būdavo pjau
nami žiūrovų akivaizdoje (viskas tikra,
net pjuvenos byrėjo). Nuovokos trūko
ne tik pasirenkant kostiumus ar rekvi
zitą. Ne visiems personažams tiko tek
stas, problemos ar veiksmas. Ne vi
sada buvo atsižvelgta į vedėjo asmeni
nes savybes.
Daugelyje programų stokota reži
sūros. Dramaturgijos — laikomasi, min
tis — aktuali, vedėjas — be priekaištų,
o programos pateikimo principo dažnai
pasigesdavome net gerų vedėjų pasi
rodymuose. Pavyzdžiui, pramogininkai
iš Odesos rodė aktualią, įdomią prog
ramą apie laiką, jo panaudojimą, ta
čiau pateikė atskirus epizodus labai
šabloniškai: sunumeravę laikrodžio ci
ferblatus (pirmas, antras, trečias ir t. t.}.
Dėl kalbos kultūros, tai bene ryš
kiausias trūkumas šiame konkurse buvo
daugžodžiavimas. Tad maskviečio, žan
ro veterano N. Okso pastaba, kad lie
tuviai vertina kiekvieną savo žodį, bu
vo ypač maloni.
Visi keturi Lietuvos pramogininkai —
V. Venskūnaitė, E. Skirmantas, E. Bar
niškis ir S. Triponis pelnė laureatų var
dus, akompaniatorius V. Gaižaus
kas — diplomanto. Per uždarymą pas
kelbti ir scenarijų, kurie buvo nusiųsti
dar rudenį, įvertinimo rezultatai. Mūsų
scenarijų autoriai — tie patys vedė
ja i— apdovanoti diplomais. Taigi dvi
gubas laimėjimas!
Šių metų pabaigoje minėsime pra
mogų žanro 25-metį. Jubiliejų mes su
tinkame garbingai.
ANGELĖ PAULAVIČIŪTĖ
LTSR mokslinio metodinio kultūros
centro Poilsio organizavimo metodikos
skyriaus vedėja

Su
gitara...
Per beveik penkiolika metų autorinė
daina, kurią dar neseniai vadinome dai
nuojamąja poezija, patyrė ir pasisekimo
viršūnių, ir nesėkmių nuolydžių. Treti
metai sėkmingai koncertuoja V. Kerna
gio Dainos teatras, tačiau iširo V. Stakėno Dainuojamosios poezijos studija,
dainų autorių ir atlikėjų gretas papildė
būrys talentingų, perspektyvių jau
nuolių, tačiau pasitraukė keli veteranai.
Liko tik kantriausi, ištvermingiausi, išti
kimiausi.
1987 metai dainų autoriams ir atli
kėjams buvo itin reikšmingi. LTSR
MMKC įkurta autorinės dainos atlikėjų
koordinacinė taryba neleido laiko tuš
čiai. Autorinei dainai skirta televizijos
laida „Dialogai ir disonansai" paska
tino į jos problemų svarstymą įsijungti
didesnį mėgėjų ratą. Palangoje LTSR
MMKC iniciatyva buvo suorganizuota
kūrybinė laboratorija. Joje dalyvavo:
V. Babravičius, R. Gižys ir A. Sirgėtas
iš Vilniaus, L. Švirinas iš Kapsuko,
V. Stakėnas, E. Petrovas, S. Laurinaity
tė ir P. Arlauskas iš Šiaulių, A. Kukai
tis ir R.
Naidzinavičius iš Alytaus,
T. Papečkytė ir M. Bagdonavičius iš
Kauno. Buvo ir svečių: vilnietis gita
ristas S. Silinskas ir visoje šalyje žino
mas maskviečių T. ir S. Vladimirskių
duetas. Kūrybinėje laboratorijoje kartu
su autorinių dainų atlikėjais dirbo ir
klubininkai.
Seminaro programa buvo įdomi ir

turininga. Kasdien buvo klausomasi se
minaro dalyvių parengtų referatų; klu
bininkai kartu su dainų atlikėjais reng
davo nedidelius renginėlius — atlikėjų
portretus, muzikinius ringus. Vakarais
jungtiniai dainų autorių ir atlikėjų kon
certai vyko ne tik šokių estradoje, bet
ir prie „Vasaros" kino teatro, „Šach
matų" kavinės.
Kai kurie dainininkai koncertavo
Alytaus rajone. Jų klausėsi „Saulės"
kolūkio, Radžiūnų, Alovės, Nemunaičio,
Ryliškių, Makniūnų gyventojai. Baigia
masis koncertas įvyko Alytaus rajoni
niuose kultūros namuose. Visą savaitę
bardai gyveno klajojančių muzikantų
gyvenimą: keliavo arkliais kinkytu ve
žimu, dainavo lauke, be jokios garso
stiprinimo aparatūros. Kadangi afišos

K V IE Č IA M E D A L Y V A U T I
vestuvių, keliamų visuomeninėse
patalpose, scenarijų K O N K U R S E
Konkurso tikslas: propaguoti vestuves — šeimos šventę, paį
vairintą tradiciniais liaudies papročiais, šeimos stabilumą įpras
minančiais apeiginiais momentais; tobulinti pramoginę šven
tės dalį, propaguoti blaivų gyvenimo būdą.
Tvarka: konkurse dalyvauja visi respublikos rajonai, mies
tai, kurortai, kurie iki 1988 m. gruodžio 1 d. MMKC liau
dies tradicijų skyriui pristato po vieną, savo nuožiūra atrinktą,
vestuvių scenarijų (scenarijuje turi būti nurodyta šventės
vieta, apytikris dalyvių skaičius; būtina pateikti visus teks
tus, muzikos kūrinių, žaidimų aprašymus ir nurodyti jų
šaltinį bei autorių).
Pastaba: kultūros skyriai skatina kultūros darbuotojus,
kitų profesijų specialistus, liaudies tradicijų tarybas aktyviai
įsijungti į nealkoholinių vestuvių propagandą.
Vertinant bus atsižvelgta į:
— tradicijai artimiausių papročių interpretaciją ir kūry

laiku nebuvo padarytos, prieš kiekvieną
koncertą raiti bardų kviesliai patys
kviesdavosi kaimo gyventojus. Ir klau
sytojų netrūko! Netrukdė net lietingas
oras.
Į tradicinio Palangos festivalio „Bal
tijos jaunystė—87" programą vėl
buvo įtrauktas ir bardų pasirodymo va
karas. Vasaros koncertų salėje įvyko
du koncertai, kuriuose dalyvavo V. Bab
ravičius, V. Stakėnas ir A. Kukaitis.
Taigi autorinė daina arba dainuoja
moji poezija Lietuvoje gyvuoja, tobulė
ja, ir jos ateitis nekelia abejonių. Nors
galingas roko atgimimas nustūmė į
šešėlį kitus muzikos žanrus, autorinė
daina neprarado savo klausytojų.
ALFREDAS KUKAITIS
dainų autorius ir atlikėjas

bišką jų pritaikymą;
— prasmingą simbolių, liaudies papročių apeiginių mo
mentų panaudojimą;
— autentišką (savo krašto) etnografinės medžiagos, folklo
ro (dainų, žaidimų, šokių, instrumentinės ir žodinės liaudies
kūrybos, apeiginių šokių) panaudojimą;
— liaudies dainų propagavimą ir atskirų apeiginių mo
mentų jomis įprasminimą;
— šventės dalyvių diferenciavimą pagal amžiaus grupes,
jų užimtumą, pagarbos vyresniems, tarpusavio bendravimo
taisyklių perteikimą;
— išmoningą patalpų ir aplinkos panaudojimą bei api
pavidalinimą;
— tradicinės ir šiuolaikinės muzikos panaudojimą.
Neigiamai bus vertinama: trafaretiniai laikraštėliai, nesko
ningi pamokymų, patarimų ir panašūs tekstai, banalios dai
nelės.
Apdovanojimai:
I vieta — 250 rb.
II vieta — 200 rb.
III vieta — 100 rb.
Trys paskatinamosios — po 50 rb.
Geriausi scenarijai bus publikuojami.
Rajonas, pateikęs scenarijų, bus vertinamas kaip dalyvavęs
apžiūroje.
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Nemunėlis

LEONO POVILAIČIO muzika
MARTYNO VAINILAIČIO žodžiai
Dainelė vokaliniams ansambliams

Andante sostenuto
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Ruošiamės
šventei
Švenčių metu dažnai rengiamos kar
navalinės eitynės, mugės, kaukių para
dai. Šios tradicijos ypač populiarios
Žiemos ir Derliaus šventėse. Kaip jos
būdavo apipavidalinamos seniau, galė
tume pasidomėti istorijos ir etnografijos,
kraštotyros muziejų archyvuose, apie
švenčių linksmybes dar daug papasa
kotų mūsų seneliai, pamokytų, kaip
gaminti kaukes, o gal ant aukšto ir
kokį seną pavyzdį surastų. Rengiant
įvairias tradicines šventes, nereikėtų pa
miršti gerų senųjų savo krašto papro
čių ir švenčių puošimo būdų.
Šį sykį, neanalizuodami konkrečių
švenčių simbolikos, renginių vaizdo sti
listikos bei meninių semantinių pras
mių, siūlome rajono kultūros darbuoto
jams surengti seminarą-praktikumą, ku
rio metu, vadovaujami dailininko me
todininko, jie pasimokytų, kaip gaminti
švenčių atributiką.
o'- 'v.Tv-/-.., / ' ' ;
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Užsiėmimams reikia paruošti kaukių
eskizus. Juos gali padaryti dailininkas
arba patys kultūros darbuotojai (pas
tarųjų idėjas piešinyje padėtų užfiksuoti
užsiėmimo vadovas), galima pasinau
doti ankstesnių švenčių kaukių foto
nuotraukomis, skaidrėmis, piešiniais, ar
chyvų medžiaga.
Be eskizų, iš anksto reikia pasiruošti
kai kuriuos pagalbinius kaukių elemen
tus (jie formuos kaukės karkasą ir
lems jos formą bei dydį). Pasirūpinti
reikia ir įvairiomis medžiagomis. Iš
audinių tinka medvilnė, linas, drobė,
marlė, pakuliniai audiniai. Darbui tiktų
ir pakulos, maišai, šiaudai, popierius,
kartonas, pergaminas, tinklai, kaspi
nai, vytelės, plunksnos, dažai ir kt. Su
saiku galima naudoti ir sintetiką — po
roloną, putoplastą, polietileną, tačiau jie
labiau tinka tūriui formuoti negu ap
dailai. Iš darbo įrankių gali prireikti
žirklių, replių, plaktuko, teptukų, ylos,
skylamušio, spaustuvo, dažų purkštuvo,
peilio, adatų, liniuotės; tvirtinimui ir
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klijavimui — vielos,
virvutės,
siūlų,
špagato, PVA ir „Moment“ klijų, są
varžėlių, vinių ir kt. Dekoruoti audi
nius galima ornamentiniais trafaretais,
dažyti batikos bei monotipijos techni
komis, aplikuoti.
Daug patarimų rasite ir „Namų ūkio
enciklopedijos“ skyriuje „Maskaradiniai
kostiumai“ (V., 1987.— P. 432—433).
Pateikiame trijų rūšių (dedamų ant
veido, figūrinių ir vežiojamų) kaukių
pavyzdžius.
Kaukes, dedamas ant veido (žr. pav.),
galima gaminti:
1 — iš beržo tošies;
2 — iš medžio;
3 — iš audinio ir kailio atraižų;
4 — iš papjė mašė.
Pasigaminti kaukę iš popieriaus nėra
sudėtinga. Pirmiausia iš molio ar plasti
lino nulipdoma norimos kaukės forma,
ištepama riebalais ir apdedama vande
nyje sušlapintomis popieriaus skiautelė
mis. Ant formos klijuojant uždedami
4—5 sluoksniai popieriaus. Tik gerai

išdžiovintą kaukę galima nuimti nuo
formos ir gruntuoti skystu kreidos ir
klijų skiediniu. Paskui kaukė dažoma
ir aplikuojama. Formai galima naudoti
ir kartoną, ypač didesnėms kaukėms.
Labai išraiškingos yra figūrinės kau
kės. Joms pagaminti reikia medinio, iš
vytelių ar vielos padaryto karkaso. Au
dinys ar skraistė pritvirtinami prie kar
kaso, o po to apdailos priemonėmis
kaukei suteikiamas norimas charakte
ris.
Figūrinės kaukės:
5 — paukštė. Ant lengvos kartelės
pritvirtinamas vielinis snapas, karties
galas apsukamas pakulomis ar kita pu
ria medžiaga ir padaroma galvutė. Ji
apgobiama balta paklode ir sutvirtina
ma, apsukus pakuline virve,— tai paukš
tės kaklas. Galvutė papuošiama povo
plunksna, snapas apvijamas virvute,
įdedamos akys. Žmogus slepiasi po au
deklu ir rankoje laiko kartelę.
6 arklys. Apžergus medinį, me-

talinį ar plastmasinį lanką, reikia jį
stipriai pritvirtinti prie juosmens. Prie
diržo ar juostos prisirišti pagalvėles ar
vielinį karkasą, išpučiantį arklio šonus.
Pratęsus lanką, iškelti arklio galvą; ją
galima gaminti iš papjė mašė, suformuo
ti iš kartono ar kaip kitaip. Karčiams
ir uodegai daryti tinka dažytas džiu
tas. Nuo diržo nuleidžiamas spalvingas
audinys — arklio kūnas.
7 — didžgalvis. Padidintos galvos
karkasui tinka sena pintinė. Pasiuvamas
užvalkalas, prie kurio pritvirtinamos
kimštos detalės — akys, nosis, ausys,
lūpos, prikabinami plaukai. Užvalkalą
galima iš anksto nudažyti (aniliniais
dažais) pereinančiomis spalvomis, paryš
kinti detales, vietomis papurškus da
žais.
8 — gervė. Kartelę patogiau įsista
tyti į diržo kišenę ir prilaikyti virvute,
užsirišus už kaklo. Viršutinė snapo da
lis prie kartelės pritvirtinama standžiai,
o apatinę dalį reikia pritvirtinti taip,
kad ji galėtų laisvai sukiotis traukoma
už virvutės. Kartelė ir žmogus apgau
biami skraiste. Skraistė prikabinama
prie kartelės.
9 — kirmėlaitė. Tai labai lanksti, di
delė kaukė. Karkasas gali būti iš vielos
ar gimnastikos lankų. Jis apsiuvamas
lengvu, nudažytu įvairiomis spalvomis
audiniu. Apačia paliekama neužsiūta,
kad galėtų įlįsti žmonės, viršuje išker
pamos skylės galvai iškišti (jas reikia
gražiai apsiūti). Žmogus nuo žmogaus
stovi rankos ilgumo atstumu.
10 — ožys. Karkasas daromas kaip
arkliui, tik aukščiau iškeliama galva,
kurią galima padaryti iš nudažyto kar
toninio piltuvo. Ragai siuvami iš poro
lono ir apsukami špagatu, o į vidų
įsiuvama viela. Prie ožio galvos prit
virtinama paklodė, kuri uždengia žmo84
11 — vežiojama kaukė. Taip anksčiau
šventėse buvo vežiojama More. Pir
miausia padaromas karkasas, po to ap
rengiama skudurais (gali būti formuo
jama ir iš šiaudų). Tokia kaukė priri
šama prie vežimo, traukiama ji lin
guoja ir sukasi.
12 — vežiojamos kaukės karkasas.
Karkasas turi būti sukaltas ypač tvirtai,
nes nuo sukimosi gali subyrėti. Kau
kės aukštis neturi viršyti žmogaus ūgio.
I vežimo ratą (D), kurio skersmuo
100—120 cm, įtvirtinamas stiebas, o
aplink ratą sukalamas karkasas. Prie
rato viela ar virvėmis pririšamas ba
lastas (C). Po to kaukė aprengiama. Į
rąstą arba storą lentą (E) įkalamas kuo
lelis (B), ant kurio ir užmaunamas ra
tas (D) su kauke. Rąstas pririšamas
virve prie vežimo galo. Į ranką kaukei
įspraudžiamas spragilas.
AUDRONĖ LANZBERGIENĖ
LTSR mokslinio metodinio
kultūros centro
Agitacinio meninio apipavidalinimo
skyriaus vedėja
Autorės piešiniai

Mokslinio metodinio
kultūros centro bibliotekoje
LTSR mokslinio metodinio kultūros centro bibliotekos fondą sudaro apie 18
tūkstančių leidinių. Čia sukaupta nemažai kultūrinio švietimo darbo metodikos,
gausu repertuaro — gaidų, šokių aprašymų, pjesių. Biblioteka komplektuoja ir
rajoninių bei miestų kultūros namų renginių scenarijus. Į atskirą skyrių išskirti
Sąjunginio liaudies kūrybos ir kultūrinio švietimo darbo mokslinio metodinio
centro bei LTSR MMKC leidiniai. Nemažai sukaupta specialios informacinės li
teratūros.
Sudėtinė spaudinių fondo dalis — kultūros ir meno informacijos fondas, kurį
sudaro TSRS V. Lenino bibliotekos Sąjunginio kultūros ir meno informacijos
centro (SKMIC) leidžiami informaciniai leidiniai kultūros ir meno klausimais. Tai
bibliografinės, referatinės, apžvalginės informacijos, ekspresinformacijos ir signali
nės operatyvios informacijos leidiniai. Biblioteka nuolat gauna informacinę dife
rencijuotą medžiagą vadovaujantiems darbuotojams aptarnauti (DOR). Tai ap
žvalgos, referatai, vertimai, kuriuos rengia ir leidžia SKMIC. Bibliotekoje kaupiami
LTSR valstybinės respublikinės bibliotekos leidžiami informaciniai leidiniai: Lite
ratūros naujienos. Serija B. Kultūra. Menas; „Kultūrinio gyvenimo įvykiai"; „Prob
leminiai bei kritiniai straipsniai apie kultūrą rajonų laikraščiuose".
Pagrindiniai bibliotekos uždaviniai yra toliau kaupti literatūrą apie kultūrinio
švietimo darbą ir plėsti metodinę informacinę pagalbą kultūrinio švietimo įstaigų
darbuotojams bei meno saviveiklos kolektyvų vadovams.
Šio leidinio skaitytojus, reguliariai supažindinsime su mūsų bibliotekos nau
jausia metodine, informacine ir repertuaro literatūra, kuria jūs visada galėsite
pasinaudoti.
AUDRONE VAIČIULYTE,
DALIA VOVERIENE
LTSR mokslinio metodinio kultūros centro
bibliotekos darbuotojos
1987 METAIS MMKC IŠLEIDO:
Būkime verti: M etodika / Sudarė N. Augu stin av ičiū tė. — V.: LTSR MMKC,
1987.—
46 p.
Leidinys trijų dalių. Pirmoje pateikiam i
priesaikų ir priesakų tekstai. A ntroje — poe
zijos posmai, tinkam i įvairiom s literatūros,
meno ir kt. šventėm s. T rečioji — laidotuvių
kalbų pavyzdžiai.
T autosaka poilsio v ak are: R epertuaro bei
m etodinės literatūros bibliografijos rinktinė
liaudies
v akaronių organizatoriam s (1940—
1986) / Sudarė ir parengė R. Sliužinskas.—
V.: LTSR MMKC, 1987.—38 p.
Sis bibliografinis sąvadas parengtas, sie
k ian t p a le ngvinti auten tišk o liaudies reper
tu aro paieškas, populiarinti vertingiausius ta u 
tosakos kūrinius, liaudies ch oreografiją, liau 
dies dainas, pasakojam ąją tautosaką.
K arinio patrio tin io auklėjam ojo darbo a p 
žv alg a.— V .. LTSR MMKC. 1987.—22 p.
A nalizuojam a karinio p atriotinio a u k lė ji
mo renginių privalum ai ir trūkum ai.
Surginlenė L. Renginių organizavim o m e
to d ik a.— V .: LTSR MMKC. 1987.— 40 p.
Leidinyje p a teikta klubo šviečiam ųjų re n 
ginių organizavim o m etodika.
K alina A. K urti filmą: M etodika.— V.:
LTSR MMKC, 1987.—45 p.
Kino kūryba yra procesas, pavaldus ben
driem s meno dėsniam s. K ūrybinę sėkm ę le
mia tų dėsnių išmanymas ir m okėjim as jais
naudotis.
Liaudies menas: K ultūros liaudies u n iv e r
sitetų mokymo planas ir program a / Su
darė J. K udirka.— V.: LTSR MMKC, 1987.—
48 p.
K ultūros liaudies universitetų liaudies me
no fak u ltetų program a mūsų respublikoje p a
rengta pirmą k artą. Ji skiriam a kultūros n a 
mų m etodikos kabinetų darbuotojam s, liau
dies meno fakultetų dekanam s ir dėstytojam s,
Liaudies meno draugijos darbuotojam s.
Šeimos tradicijos, apeigos ir šventės. M e
todinė m edžiaga / Sudarė B. Im brasienė.—
V.: LTSR MMKC, 1987.-87 p.
Šiame
leidinyje
pateikiam os m etodinės

rekom endacijos šeim os tradicijų propaguoto
jams.
V aikai kultūros nam uose / Sudarė S. Ein ikytė.— V .. LTSR MMKC, 1987.—48 p.
Leidinyje apžvelgiam a respublikos klu b i
nių įstaigų darbo su vaikais panoram a (res
publikinis klubinių ir kino tin k lo įstaigų
darbo su vaikais konkursas, vaikų lėlių, d ra 
mos te a tro kolektyvų renginiai ir kt.).
Poilsio organizavim o psichologiniai y p a tu 
mai: M etodiniai patarim ai / Sudarė A. Liepuonius.— V .: LTSR MMKC, 1987.—28 p.
K ultūros namų darbuotojam s reikia žinoti,
koks konkrečių socialinių grupių tiesioginio
darbo ir laisvalaikio santykis, ir tu rė ti aiš
k ią laisvalaikio koncepciją. Tik atsižvelgus
į asm enybės poreikius, galim a suform uoti op
tim alią laisvalaikio struktūrą, prid erin ti kul
tūrinio švietim o darbo formas.
Kelias į brandą / Sudarė M. S ak alau sk ie
nė.— V .: LTSR MMKC. 1987.—61 p.
N agrinėjam os socialistinės šv en tė s ir ap ei
gos, padedančios form uoti jaunim o m a te ria 
listin ę pasaulėžiūrą, diegti kom unistinę m o
ralę.
T eisės žinių propaganda klubinėse įsta i
gose: M etodika / Parengė D. A m brasienė,
N.
M arcinkevičienė.— V.:
LTSR
MMKC,
1987.—35 p.
Leidinio tikslas — papildyti klubinių įsta i
gų darbuotojų teisės teorijos ir p raktikos ži
nias, supažindinti su pagrindiniais so cia lis
tinės te isėtvarkos principais.
Paprastos tiesos: K lubinių įstaigų veikla,
įgyvendinant TSKP CK nutarim ą „D ėl p rie 
monių girtavim ui ir alkoholizm ui įv e ik ti” /
Sudarė
E.
A lišanka.— V .: LTSR MMKC,
1987.—52 p.
P agrindinė kovos su alkoholizm u ir gir
tavim u forma — užkirsti kelią jų atsirad i
mui; žmonių įtraukim as į k u ltū rin ę m eninę
v e iklą — vienas iš pagrindinių kultūros įsta i
gų uždavinių.
Šeimos švenčių scenarijai / Sudarė N. Aug u stin a v ičiū tė.— V.:
LTSR MMKC,
1987.—
64 p.
Leidinyje pateikiam a keletas scen arijų : il
gaam žių pagerbim o, sidabrinių vestuvių, š e i
mos šventes, palydų į pensiją ir kt.
T radicija — tai darbas: M etodinė medžia-
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ga. D. 1 / Sudarė D. S k ersy tė.— V .: LTSR
MMKC, 1987.— 121 p. D. 2 / Sudarė D. S k er
sytė.— V.: LTSR MMKC, 1987.—109 p.
Leidiniuose apžvelgiam a respublikos meno
saviveik lo s k o lektyvų v eik la per penkerius
metus, laimėjimai ir trūkum ai nuo šventės iki
šventės, analizuojam a 1985 m. respublikinė
dainų šventė.
C horeografijos žanras per penkm etį / Su
darė L. K isielienė.— V.: LTSR MMKC, 1987.—
63 p.
Leidinyje kalbam a apie liaudies, jaunim o
tau tin ių šokių, pagyvenusių žmonių ta u tin ių
šokių kolek ty v u s ir jų v eik lą per paskuti
niuosius p enkerius metus.
Chorai, kaimo kapelos, pučiam ųjų o rk e st
rai, kam eriniai ansam bliai, dainų ir šokių
ansam bliai per penkm etį (1980— 1985) / Su
darė R. K ibildienė.— V.: LTSR MMKC, 1987.—
49 p.
R em iantis statistin iais duomenimis, leid i
nyje analizuojam a chorų, ka’mo kapelų, p u 
čiam ųjų ork estrų , kam erinių ansam blių, dai
nų ir šokių ansam blių būklė.
V ičius V. M eninė ag itb rig ad a — pu b li
cistinis estrados teatras: M etodinė m edžia
ga.— V .: LTSR MMKC, 1987.—37 p.
Kas yra m eninė agitbrigada? Kokia jos
prigim tis ir principai, tikslai ir uždaviniai?
Kokiais k riterijais vadovautis, v e rtin a n t agitbrigados program ą?
A utorius bando atsa k y ti į visus šiuos
klausim us.
Jaunim o estrad a / Sudarytojas E. 2alpys.— V .: LTSR MMKC, 1987.—58 p.
Leidinyje kalbam a apie a u to rin ę te isę ir
viešą k ū rin ių atlikim ą, lietu v ių len g v ąją m u
ziką 1985— 1986 m., estų estrad in ę m uziką
1985—1986 m.
Pateikiam as 1985— 1986 m. atlikim ui p a 
tv irtintų kū rin ių sąrašas.
M inint Didžiojo Spalio 70-metį: M etodinės
rekom endacijos / Sudarė G. K vieskienė.— V.:
LTSR MMKC, 1987.— 54 p.
M etodiniam e leidinyje supažindinam a su
uždaviniais,
iškylančiais k u ltū rin io švietim o
įstaigom s, p e rtv a rk a n t ir to b u lin an t politinį
masinį darbą, n agrinėjam a asm enybės p ilie
tiškum o, internacionalizm o, p atrio tin ių ja u s
mų ugdymo keliai ir būdai, kitos kom u n isti
nio auklėjim o problemos.
K lubinių renginių scen arijai.— V .: LTSR
MMKC, 1987.—64 p.
Leidinio
tikslas — parodyti
kultū rin ių
renginių formas, dokum entinės m edžiagos, me
ninių priem onių panaudojim o galim ybes.
Klubo vaidm uo p a aštrėju sio s ideologinės
kovos sąlygom is: K ontrpropagandos m etodi
kos klausim ai / Iš rusų k. v ertė A. V aičiu
lytė.— V.: LTSR MMKC, 1987.—38 p.

D augiaplanė ir įvairi klubinių įstaigų p ro 
pagandinė veikla. Svarbiausias klubinių įs ta i
gų uždavinys — organizuoti planingą, kryp
tingą ir nuoseklų p a rtijos ir valstybės socia
linės politikos propagandą.
1985 m. respublikinė dainų šventė: Lite
ratūros
rodyklė
(1984— 1986).— V .:
LTSR
MMKC, 1987,—47 p.
R odyklėje suregistruotos knygos, tęstin iai
leidiniai, respublikinių žurnalų bei Kauno,
Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių m iestų laikraš
čių straipsniai, publikacijos apie dainų šv en tę
sąju n g in ėje, kitų respublikų ir socialistinių
šalių spaudoje.
Scenarijai ir program os / Parengė D. S ker
sytė.— V.: LTSR MMKC, 1987.— 67 p.
Leidinyje pateik ta kelių švenčių sce n a ri
jai, meno renginių dekados program a.

GAUTA IS SĄJUNGINIO
LIAUDIES KŪRYBOS IR KULTŪRINIO
ŠVIETIMO DARBO MOKSLINIO
METODINIO CENTRO
Примерный учебно-тематический план и
программа для факультетов семейно-бытовой
культуры народных университетов культу
ры.— М .: ВНМЦ НТ и КПР М инистерства
культуры СССР, 1987.— 51 с.
Program a sudaryta, rem iantis m arksistiniu-lenininiu mokymu apie kom unistinę m o
ralę, m eilę, santuoką ir šeim ą, partijo s ir
vyriausybės nutarim ais dėl tarybinės šeim os
stiprinim o.
Театральная
самодеятельность в СССР.
Старты II Всесоюзного фестиваля: Инфор
мационный-методический
м атериал.— М ..
ВНМЦ НТ и КПР М инистерства культуры
СССР, 1987.— 50 с.
Leidinyje pasakojam a apie sąjunginį sem inarą-praktikum ą M askvoje (1986 m.) lia u 
dies te a trų režisieriam s: supažindinam a su
m eninių agitbrigadų pasirodymais TSRS LŪPP
(1986); p asakojam a apie V II P abaltijo re s
publikų ir B altarusijos TSR m ėgėjų te a trų
festivalį E stijoje ,,D raugystės ram pa" (1986);
apie M askvoje įvykusį ta rp ta u tin į sem inarą
,.S tan islav sk io sistem a ir aktoriaus ugdymas
saviveikliniam e te a tre ", G ruzijos m arionečių
teatrą.
Формы и методы атеистической работы
в клубных учреж дениях: М етод, рекомен
дации.— М .: ВНМЦ НТ и КПР М инистер
ства культуры СССР, 1987.— 51 с.
K lubinės įstaigos turi daug galim ybių ie š
koti n aujesnių, efektyvesnių a te istinio au k 
lėjim o formų ir metodų. Leidinyje bandyta
apibendrinti šį patyrim ą.

INFORMACIJA
VADOVAUJANTIEMS
DARBUOTOJAMS
Анализ
состояния
материально-техниче
ской базы учреж дений культуры и искус
ства / М арченко Т. А .— М., 1987.— 13 с.—
(Информ. сообщение: Серия IV, Вып. 2,
Ne 2).
K ultūros ir meno įstaigų
m aterialinėstechninės bazės stiprinim as — vienas iš a k 
tualiausių ir svarbiausių uždavinių, gerinant
visuom enės kultūrinį aptarnavim ą.
A pžval
goje analizuojam a teatrų, koncertinių orga
nizacijų, bibliotekų, t. p. ir klubų m ateria
linės-techninės bazės būklė.
Состояние и пути повышения эффектив
ности работы культурно-спортивных
комп
лексов / Березин Б. И.— М., 1987.— 20 с.—
(Информ. сообщение: Серия IV,
Вып. 6,
№ 1 ).

A pžvelgiam a 1985—1987 metų sąjunginė ir
respublikinė spauda, nepublikuota medžiaga
(pažymos, ataskaitos, sąjunginių respublikų
kultūros m inisterijų kolegijų medžiagos). Pa
teikiam os atitinkam os išvados ir rekom enda
cijos KSK darbui gerinti.

SĄJUNGINĖS
LEIDYKLOS IŠLEIDO:
Клуб: культура досуга.— M.: Профиздат,
1987.— 184 c.
K nygoje apibendrinam a klubinių įstaigų
darbo patirtis persitvarkym o sąlygom is. Pa
teikiam a p raktinių pasiūlym ų kultūrinio šv ie 
tim o
įstaigų
veiklai
tobulinti.
A ptariam i
m okslinių-techninių
pasiekim ų
propagandos,
estetinio
ir dorovinio auklėjim o, mokamų
paslaugų plėtojim o ir kt. klausim ai.
Родионов В. Г. Клубный дом: опыт архи
тектурного
развития.— М .:
Сов.
Россия,
1987.— 120 с.— (Б-чка «В помощь клубному
работнику», № 4).
Knyga skirta aktualiom s klubinių įstaigų
problemoms.
Priede pateikiam os įvairių klubinių įstaigų
naujų tipinių projektų charakteristikos, ap
tariam i senų klubinių įstaigų rekonstrukci
jos variantai.

Dėmesio! Nauji kuriniai repertuarui
Pastaruoju metu Lietuvos TSR kultūros ministerijos meno saviveiklos repertuaro
redakcinė kolegija įsigijo nemažą pluoštą naujų muzikos ir choreografijos kū
rinių. Su šiais kūriniais susipažinti galima LTSR mokslinio metodinio kultūros
centro Muzikos ir Choreografijos skyriuose bei Estrados sektoriuje.
KORINIAI CHORAMS
Dainų šalie. F. Latėno muz., J. S triel
kūno ž. (moterų arba vaikų chorui)
K ur B altija m elsva. R. Zigaičio muz.,
J. N ekrošiaus ž. (mišriam chorui)
Lino Lietuva. V. Juozapaičio muz., A. V er
bos ž. (mišriam chorui)
O dė Lietuvai. A. Bražinsko muz., A. Drilingos ž. (mišriam chorui)
T ėvynei. J. A n d rejev o muz., J. M ačiuke
vičiaus ž. (mišriam chorui)
U gnies ūgis. V. Juozapaičio muz., A. V er
bos ž. (mišriam chorui)
V ikingai. L. V ilkončiaus muz., V. Blo
žės ž. (vyrų chorui)

Daugų k adrilis. E. M orkūnienės choreogr
L. Povilaičio muz.
Du raitu jojo. T. K alibataitės choreogr
J. Juozapaičio muz.
Ju rg in ėlis. T. K alibataitės choreogr., F. Ba
joro muz.
Lazdynėlio polka. E. M orkūnienės choreogr., A. Lapinsko muz.
choreogr.,
M edkirčiai.
E. M orkūnienės
J. K arpavičiaus muz.
choreogr.,
Pynim ėlls.
M orkūnienės
E.
L. Povilaičio muz.
choreogr.,
R olenderls.
K alibataitės
T.
A. Klovos muz.

KORINIAI
TAMS

LIAUDIES

K adagėlis. L. Povilaičio muz. (1. instr.
ork.)
Kregždutė. L. Povilaičio muz. (1. instr.
ork.)
Lietus. F. Latėno muz. (pjesė skudučiam s,
kanklėm s ir švilpynėm s)
Linksmas šokis. L. Povilaičio muz. (1*
instr. ork.)
Pasakallja. V. Švedo muz. (kanklių ans.)
Sutartinės. J. B altram iejūnaitės muz. (1.
instr. ork.)
šaltin is. A. Lapinsko muz. (1. instr. ork.;
Tautų šeim oj. A. Breninskc muz., A. Drilingos ž. (siuita solistui, chorui ir liaudies
instr. orkestrui)

INSTRUMEN
KŪRINIAI KAIMO KAPELOMS

CHOREOGRAFUOS KORINIAI
A pvalainis. E.
L. Povilaičio muz.
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M orkūnienės

choreogr.,

Daina. L. Povilaičio muz. (kanklių ans.)
D varionui atm inti. S. Jonkaus muz. (kank
lių ans.)

Anoj pusėj ežero. A.
Kaip mes važiavom į
dzevičiaus muz.

Lapinsko muz.
seklyčią. R. Sa-

DAINOS PRITARIANT KAIMO KA
PELAI
Ausiu ausiu audim ėlį.
V.
Juozapaičio
muz., A. Slavicko ž.
Daina
Kaunui.
R.
Azguridžio
muz.,
V. C epkaus ž.
Gegužė. A. Lapinsko muz., liaudies ž.
Kaimo
seklyčioj.
V.
Povilaičio muz.,
P. Žem kausko ž.
Prie K auno marių. V. M ikalausko muz.,
A. Slavicko ž.
Sakmė apie bičių šalį. V. Juozapaičio
muz., L. G utausko ž.

DAINOS VIA

N etik ra moneta. P. C eplinsko muz., P. Šir
vio

Aguonos. J. M iliauskaitės muz., P. K a
joko ž.
Galime gyvent kartu ir atskirai. S. Ž e
brausko muz. ir ž.
(pilk vandens. S. Januškos muz., E. Kolmicko ž.
Kelias. E. S ipavičiaus muz., S. Jonausko ž.
M eluok. R. C erenkovo muz., N.
Dorizos ž.
N aktis. A. Paugos muz., J. Strielkūno ž.

z.

N uotrupa. D. P reibytes muz., E. M atuzevičiaus ž.
Pavasaris. K. M ašanausko muz., A. A m 
braso ž.
Ping! Pong!
R.
N aidzinavičiaus
muz.,
J. K unčino ž.
Pūga. A. K avoliūno muz., R. K eturakio ž.
R okenrolo kalvė. E. Gražio muz., R. Klimčiausko ž.
Žemės pašventinim as.
R. A rm alo muz.,
A. B altakio ž.
Žiedas vėjuotą rudens dieną. V. Fatėno
muz., J. S trielkūno ž.

V

Kronika
Seminaras
dirbantiems
su vaikais
LTSR kultūros m in isterijo s ir
LTSR švietim o m inisterijos kole
gijos y ra prlėm usios k eletą bend
rų nutarim ų, skirtų valkų kom u
nistiniam auklėjim ui gerin ti. Re
m iantis 1986 m. sausio 21 d. nu
tarim u ,,Dėl k u ltūros namų, bib
liotekų Ir m okyklų tolesnio ben
dradarbiavim o", 1987 m. gruodžio
1—2 d. R espublikiniuose pionierių
Ir m oksleivių rūm uose {vyko m oks
linis p ra k tin is sem inaras „V alkų
Ir jaunim o užimtumas užm okyklinė
je veiklo je, k lube". Tai buvo pir
masis kultūros Ir liaudies švietim o
skyrių vedėjų, atsak in g ų už d arb ą
su valkais Ir paaugliais m etodinin
kų Ir užklasinio darb o organiza
torių bendras susirinkim as. P ran e
šim ą padarė LTSR kultūros mi
nistro pavaduotojas R. Klblldls.
Pranešim us skaitė LLKJS CK sek 
reto rė I. Strum lllenė, LTSR šv ie ti
mo m in isterijo s užm okyklinio Ir
užklasinio darbo skyriaus viršinin
kė M. Petrauskaitė, LTSR vidaus
reik alų m in isterijo s nepilnam ečių
reik alų
Inspekcijos
viršininkė
L. Ju rie n ė, LTSR valstybinio k i
nem atografijos kom iteto kino tin k 
lo Ir kino filmų nuomojlmo o r
ganizacijų
valdybos
viršininkas
K. Pečkus Ir kiti. V isus p ran eši
mus v ien ijo m intis, kad neretai
pam irštam a, jog, be m okyklų Ir
klubinių (stalgų, yra pionierių na
mai, sporto ir muzikos m okyklos,
rajono kino direkcijos,
kad jų
bendradarbiavim as turėtų būti nuo
latinis, o ne epizodinis. Dar k a r
tą (sltlk ln ta, kad sociologinių ty 
rim ų stoka, vaikų Ir jaunim o es
te tin ių p o reikių stru k tū ro s neži
nojim as d aro šį procesą nevaldo
mą, stichišką.
A n trą ją sem inaro dieną J a u n ų 
jų techn ik ų sto ty je skyrių vedė
jai aplankė respublikinę m okslei
vių darb ų parodą, susipažino su
stoties darbu. M etodininkai
V i
daus reik alų m inisterijos kultūros
Ir sporto rūmuose, o užklasinio
darbo organizatoriai 45-ojoje v i

d u rin ė je m okykloje d alijo si d a r
bo patirtim i.
Bendrame sem inaro dalyvių su 
sitikim e LTSR nusipelniusio b e r
niukų Ir jau n u o lių choro „Ą žuo
liukas" meno vadovas Ir v y ria u 
siasis dirigentas V. M iškinis p a 
pasakojo apie geriau sių Europos
b erniukų chorų patyrim ą, Klaipė
dos statybos tresto
kultūros
Ir
technikos namų valkų šoklų liau 
dies kolektyvo „ žio g e lis" meno
vadovė E. B ungardlenė Iškėlė a k 
tualias auklėjam ojo darbo valkų
šoklų kolektyve problem as. V als
tybinio pedagoginio Instituto e ste 
tin io auklėjim o kated ro s vedėjas,
pedagogikos
m okslų
kandidatas
V. K abašlnskas supažindino visus
su Č ekoslovakijos valkų estetin io
auklėjim o program a.
LTSR

Snieguolė EINIKYTE
m okslinio m etodinio
k u ltūros cen tro Darbo
su valkais Ir paaugliais
skyriaus vedėja

Kolekcijų paroda
Maskvoje

va ženkleliuose" (menas, sportas,
įm onės ir kt.), šio klubo narys
J. Sapyra — „Lenlnlaną ek slib ri
suose" (lietuvių ir kitų broliškų
ta u tų
m enininkų darbus),
LTSR
nusipelnęs kultūros švietim o d a r
buotojas A. A stlkas, taip pat mi
nėto klubo narys, pa te lk ė po
pierinių pinigų rinkinį, pavadintą
„B onlstlkos e voliucija TSRS". Lie
tuvos kolekcionieriai tapo S ąju n 
ginio festivalio laureatais, A. A s
tlkas d a r pelnė Ir LCPP aukso
medalį, o J. Sapyra — bronzos.
Po parodos kolekcionieriai a p 
svarstė kai kuriuos aktualius sa
vo veiklos klausim us, siūlė bend
ro pobūdžio Ir diferencijuotas p a 
rodas rengti dažniau.
R eikėtų kolekcijų parodų Ir
m ūsų
respublikoje,
o
gal
Ir
M askvos parodoje susirinkusių k o 
lekcionierių iškelta Idėja pasinau
doti — (steigti kolekcionierių su
sivienijim ą ar draugiją. Lengviau
būtų suform uoti (vairias, gausias
ekspozicijas,
suaktyvėtų
klubų
veikla.
A. ASTIKAS
LTSR m okslinio m etodinio
kultūros centro Renginių
skyriaus vedėjas

Rokiškio jaunimo
II
sąju n g in iam
meno sa v i
v eik lo s
fe stiv aliu i
baigiantis,
M askvoje, vienam e Iš LCPP p a 
viljonų, 1987 m etais tris m ėnesius
buvo eksponuojam a pirm oji są 
ju n g in ė ko lek cijų
paroda.
Dau
giausia eksponatų p atelk ė filate 
listai Ir fllum enlstaL Ypač gau
sios Ir (vairios buvo ženklelių
k olekcijos, Iš ku rių bene tu rtin 
giausia „Taikos v ardan" — (vai
rių pasaulio, Europos organizacijų
ženkleliai. Iš fllo k artlstų k olekci
jų Išsiskyrė Borodino mūšio ju 
b ilieju i sk irti atvirukai. N em aža
vietos užėmė ekslibrisai, bonlstlkos pavyzdžiai.
Iš mūsų respublikos parodoje
daly v av o
k etu ri
kolekcionieriai.
Šiaulių kolek cio n ierių klubo na
rys plungiškis J. Sabaliauskas p a 
dem onstravo kišen in ių kalendorėllų k o lek ciją, V ilniaus p ro fsąju n 
gų kultūros rūmų k olekcionierių
klubo pirm ininkas, LTSR nusipel
nys k u ltūros švietim o darbuotojas
N. G udanecas — rinkini „L ietu

forumas
Rokiškio rajoninių kultūros n a 
mų darbuotojai, sum aniai o rg an i
zuodami diskusijas, m eninius pub
licistinius renginius, mokėdami su 
k u rti dem okratišką,
neform alaus
bendravim o aplinką, (gijo jaunim o
pasitikėjim ą.
Pirmasis
forumas
„Jaunim as. K ultūra. Laisvalaikis",
kuris buvo surengtas praėjusių
metų pabaigoje,
audringum u Ir
nuoširdumu prim inė prieš m etus
organizuotą d iskusiją dėl jaunim o
kavinės.
D iskusijos
iniciatorius
buvo folkloro ansam blio vadovas
A. Svldlnskas. Forum o organiza
toriai — rajo n in ių kultūros n a 
mų m etodininkas A. B altakis Ir
rajoninio laikraščio „Spalio v ė 
liava" kultūros skyriaus vedėja
1. R atklenė. G era renginio re k 
lama, gyventojų pasisakym ai ra jo 
niniam e laikraštyje nulėm ė forumo
populiarum ą. Iš viso organizato

riai gavo 26 laiškus, užregistruo
ti 86 telefono skam bučiai. K ultū
ros darbuotojai surengė pokalbius
su m iesto vidurinių m okyklų p e 
dagogais,
m oksleiviais,
kultūros
mokyklos auklėtiniais, bendravo su
jaunim u
B ajoruose, Suvainiškyje
Ir kt. Forum e dalyvavo rajono Ir
m iesto vykdom ojo kom iteto, liau
dies švietim o skyriaus, k om jauni
mo rajono kom iteto, sporto ko
m iteto, centrinės bibliotekos, k ra š
totyros m uziejaus a tsakingi d a r
buotojai, vaikų muzikos m okyk
los, kultūros m okyklos vadovai Ir
apie 300 m oksleivių, dirbančio ja u 
nimo, vyresniųjų jų draugų.
Jaunuoliai dom ėjosi, a r num a
tom a staty ti baseinus prie m okyk
lų; atk reip ė dėm esį ( ta i, kad
rajo n e nėra nė vienos staclonąrlos
pionierių stovyklos, švietim o s i
stem oje dirba tik vienas choreo
grafas.
Daug p retenzijų teko Išklausy
ti kino direkcijos atstovam s dėl
to, kad einam a paprasčiausiu k e 
liu, nesiekiam a form uoti žiūrovo
skonio. Sudėtinga buvo k om jauni
mo kom iteto pirm ajam sekreto riu i
A. D agiui diskutuoti su jaunim u
dėl taip Ir neįgyvendintos ja u n i
mo k avinės Idėjos.
A pskritai
forume
užsim ezgė
nuoširdi d iskusija apie (vairius
svarbius reikalus, ne tik apie ro 
ką a r diskotekas. Jam e d a ly v a v u 
sius LLKJS CK propagandos Ir
kultūros m asinio darbo skyriaus
Instruktorių G. V erbų, M okslinio
m etodinio
kultūros centro sky
riaus vedėją N. Ščerbakovą, vyr.
m okslinę bendradarbę E. R adzevi
čienę Ir šių eilučių autorę malollal nustebino neabejingi, su in te 
resuoti veidai salėje, kovinga, p i
lietiška Rokiškio kultūros darb u o 
tojų pozicija, kuriem s, beje, p rie 
kaištų Ir nebuvo reiškiam a. Reikia
šiandien
diskusijų — atvirų
Ir
karštų. Sunkus kelias į p e rsitv a r
kymą, bet, o ta i m atyti Ir IŠ šio
forumo, jis reikalingas.
GIEDRE KVIESKIENE
LTSR m okslinio m etodinio
kultūros centro
direktoriaus pavaduotoja
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