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Atviras laiškas- kreipimasis
į Lietuvos kultūros darbuotojus
Ir šviesa, ir tiesa mus
žingsnius telydi.
VINCAS KUDIRKA

Laikotarpis sudėtingas. Apleisti kultūros dirvonai, visuo
menės dvasinis nuosmukis, materialiuose reikaluose paskendęs
žmogus ir kiti katastrofiški reiškiniai įpareigoja mus žengti
lemiamą žingsnį pertvarkant visuomenę.
Kultūrinis švietimas, kurio tikslas — padėti realizuoti kas
dienius gyventojų kūrybinius troškimus ir dvasinę potenciją,
prarado gyvybingumą. Mąstydami apie ateities siekius, vis
dar dairomės į praeitį. Nejausdami jokio kokybinio šuolio,
vis dar žavimės kiekybiniais rodikliais.
Mūsų krašto gyventojas prarado tautiškumą ir viltį pa
tirti dvasinę pilnatvę, nutolo nuo ilgaamžių liaudies tradicijų
ir papročių, nejučiomis ėmė sodinti kosmopolitinės kultūros
daigus, nusmukdė buities kultūrą, pamiršo savo egzistencijos
ištakas.
Liaudies menas ir kultūros paminklai, folkloras ir mėgė
jiška kūryba, muziejininkystė ir kraštotyra šaukiasi mūsų
paramos ir pagalbos.
Kai prarandamas tikrasis žmogiškas bendravimas ir dyla
istorinė atmintis, kai standartizuojamos kultūrinio švietimo
formos ir stereotipais tebegyvena muziejai bei bibliotekos,
kai idealizuojama fasadinė kultūra ir susižavima ne darbo
turiniu, bet ataskaitomis,— prarandamas žiūrovas, skaitytojas,
lankytojas. Pakirtę istorines liaudies kultūros šaknis, iškrai
pėme žmogaus auklėjimo principus ir per vėlai supratome,
kad ilgus metus dirbome tik dėl nutarimo raidės, dirbtinės
instrukcijos paragrafo. Žmogus nutolo nuo mūsų, o mes, deja,
nesuradome kelio į jo širdį. Atsirado didelis atotrūkis tarp
visuomenės kultūrinių poreikių ir realių galimybių juos paten
kinti. Skaudu pripažinti, bet ištuštėjo kultūros namų salės,
ėmė želti keliai į kaimo biblioteką, dulkėmis nusėdo vertingi
muziejų saugyklų eksponatai.
Kreipiamės į visus Lietuvos kultūros darbuotojus: muzie
jininkus ir bibliotekininkus, kino ir kultūros namų specialis
tus, ragindami ir kviesdami peržiūrėti savo darbą, atsisakyti
formalaus kultūros valdymo, biurokratinio požiūrio, niveliuo
jančio mūsų darbo formas ir metodus, primityvinančio kultūros
politikos reikšmę.
Kreipiamės į Jus, prašydami viešai ir atvirai įvertinti savo
ir kitų stagnacijos laikotarpiu padarytas klaidas ir apsvars
tyti realią ateities kultūros perspektyvą. Raginame visuomet
būti atviriems ir drąsiems, doriems ir teisingiems. Raginame
remti kilnias ir esmines Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio
idėjas. Norime, kad ir toliau būtų tęsiamos tautos švenčių,
kultūrinio poilsio, šeimos tradicijos, kurios sutelkia žmones,
ugdo gėrio ir doros sampratą.
Lietuvos gyventojai tikės mumis, jeigu mūsų žodžiai nesi
skirs nuo darbų, o Tautos giesmė liesis iš širdies į širdį, jeigu
nepakanta blogiui ir melui laužys stagnacijos ir biurokratizmo
užtvaras, jeigu X IX partinės konferencijos idėjos kuo greičiau
įgis realią išraišką.
Be kampanijų eikime į žmones, be triukšmingų šūkių
artėjant jubiliejams šildykime savo kasdieninę veiklą. Visos
mūsų darbo formos bus geros, jeigu jos atitiks tikruosius žmo
nių poreikius. Drauge ieškokime išeities iš skurdžios materia
linės bazės būklės. Pamąstykime, kaip pakelti kultūros dar
buotojų prestižą, pagerinti jo materialinę padėtį.
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Gerbiami Lietuvos kultūros darbuotojai, musų didžioji
viltis — lietuvių tautos atgimimas ir kultūros suklestėjimas.
Naudokime kultūriniame darbe mūsų tautos istorinę heral
diką ir simboliką, renginiuose pagarbiai įprasminkime tautinę
giesmę ir vėliavą.
Remkime pastangas konstruktyviai atsinaujinti ir giliai
suvokti X IX partinės konferencijos dokumentų svarbą.
Pasisakykime prieš poziciją tų rajonų ir miestų, apylinkių
ir organizacijų vadovų, kuriems žmogaus dvasinė kultūra
yra antraeilis dalykas, kurie diktuoja standartinę nuomonę,
stingdo kūrybinę mintį, trukdo dirbti naujai, vengia viešo
kritikos žodžio, slopina tautos istorinę atmintį, valdininkiškai
diktuoja kiekvieną žingsnį.
Perimkime ir diekime vertingiausias lietuvių tautos tra
dicijas, apeigas ir papročius; kritiškai įvertinkime sustabarė
jusias, istorinio pagrindo neturinčias tradicijas ir civilines
apeigas.
įamžinkime ir užfiksuokime lietuvių tautos folkloro pa
likimą, atgaivinkime visuotinio dainavimo tradicijas.
Susipažinkime su mūsų krašto nacionalinių mažumų kul
tūra, aktyviai padėkime ją propaguoti, gerbkime jos savai
mingumą.
Branginkime gimtąją kalbą, panaudokime lietuvių tarmių
ir tautosakos neišsenkamus turtus.
Rinkime lietuviškus spaudinius bibliotekose, viešai juos
pateikdami visuomenei, prisidėkime prie tautinės sąmonės ir
istorinės atminties žadinimo.
Atgaivinkim e tautinio kostiumo dėvėjim o tradicijas, pra
tinkime vaikus ir jaunimą iš mažens gerbti nacionalinį rūbą.
Keiskime konservatyvią ir fasadinę Respublikinių dainų
švenčių ir kitų masinių renginių formą ir turinio struktūrą.
Kviečiame visus dėmesingai globoti istorijos ir kultūros
paminklus, įprasminti jų istorinę vertę, nustatyti naujus isto
rinę ir meninę vertę turinčius objektus.
Rekomenduojame keisti dabartinę kraštotyros muziejų
ekspozicijų kūrimo metodologiją ir suformuoti perspekty
vią nacionalinių muziejų koncepciją.
Visokeriopai remkime Persitvarkymo Sąjūdžio ir Kultūros
fondo idėjas bei darbus, kiekvieno kultūros darbuotojo asmeni
nėmis pastangomis ir pilietine sąžine budinkime istorinę at
mintį ir nacionalinę savimonę.
Kultūros namus, klubus paverskime gyventojų bendra
vimo, aktualių diskusijų, progresyvių visuomenės sąjūdžių
bei pažangios minties skleidimo centrais.
Rūpinkimės jaunimo pramogų, bendravimo kultūra, kul
tūros įstaigose sudarykime sąlygas neformaliam vaikų, pa
auglių ir jaunimo bendravimui.
Respublikinio kultūros
darbuotojų seminaro-konferencijos
dalyviai
Nida
1988 m. rugsėjo 8 d.

POZICIJA

Šiandien
GIEDRĖ KVIESKIENĖ, LTSR mokslinio metodinio kultū
ros centro direktoriaus pavaduotoja
— Buvote pakviesta į suvažiavimą kaip garbės viešnia,
parėmusi Sąjūdį jau birželio 3 d., kai jo ateitis daugeliui buvo
dar miglota. Sunkiai į Sąjūdį ėjo visi, o ypač, atrodo, kultū
ros darbuotojai?
— Labai didžiavausi ir didžiuojuosi, kad esu viena pir
mųjų Sąjūdžio rėmėjų. Tarp jų buvo daugiau M M KC darbuo
tojų. Kartu dalyvavome filosofų diskusijose, rengiamose „Ž i
nijos" draugijoje, Mokslininkų namuose, Dailininkų sąjungoje.
Drąsi mintis skatino asmeninę iniciatyvą. Respublikos kul
tūros darbuotojams šis kelias buvo kur kas sunkesnis. Ne
paslaptis, kad dar iki šiol jie laikomi pagalbine tarybų, parti
jos organų darbo jėga. Jais nepasitikima, jų kūrybiniai darbai
revizuojami ir koreguojami, o nepaklusnieji — baudžiami. Ta
čiau džiugu, kad net ir tokiomis sąlygomis, kai iš mūsų dar
buotojų aukštąjį išsilavinimą turi mažiau negu 30% , drąsių
ir iniciatyvių žmonių netrūksta. Štai iš 12 plungiečių delega
cijos narių net 4 buvo kultūros darbuotojai, suvažiavime suti
kome kultūros darbuotojus iš Zarasų ir Rokiškio, Šiaulių mies
to ir Kelmės rajono. Tai nekelia nuostabos. . . Mūsų klubinių
įstaigų salėse prasidėjo pirmosios diskusijos, susitikimai su
iniciatyvinės grupės nariais, filosofais ir rašytojais. N e visur
šias diskusijas sutiko geranoriškai. Štai Zarasų kultūros dar
buotojoms — skyriaus vedėjai R. Vitaitei ir direktorei J. Mikutavičienei teko ilgai įtikinėti rajono vadovus, kad nei Sąjūdis,
nei ekologinis judėjimas pavojaus nekelia. Dar vasarą su
džiaugsmu sveikinau Kelmės rajono kultūros skyriaus vedė
ją H. Smilgį, kurį rajono inteligentija išrinko į savo rajono Są
jūdžio rėmėjų grupę. Dar pernai labai džiaugėmės gražia ir ko
vinga jauno Rokiškio rajoninių kultūros namų darbuotojo
A lvyd o Baltakio idėja kartu su jaunimu aptarti aktualiausias
rajono kultūrinio gyvenimo problemas, natūralu, kad Sąjūdžio
rėmėjais tapo visi trys šių renginių pradininkai: A. Baltakis,
folkloristas A. Svidinskas, rajono laikraščio redakcijos kultū
ros skyriaus vedėja I. RatkięnA
— Palyginti su kitomis suvažiavime išryškėjusiomis dele
gatų profesinėmis grupėmis, ar labai mažai kultūrininkų? K o 
kios jų nuotaikos?
— Sunku šiandien palyginti ir nustatyti, kokių specialistų
suvažiavime buvo gausiausia. Vilniui, Kaunui, kitiems didie
siems miestams, akivaizdu, gausiausiai atstovavo kūrybinė
inteligentija, mokslininkai, na, o tarp mažųjų miestelių, rajonų
delegatų mūsų kuklieji kultūros dirvonų artojai sudarė tikrai
ne mažiausią dalį. Mes suvažiavime nekalbėjome apie savo
bėdas, apie nugyventus savo namus. ..kultūros namais" vadi
namus, apie nustekentas savo sielas, kurias nuolat kontrolia
vo nutarimai, standartai, socialistinio lenktyniavimo balų skalė.
Mes džiaugėmės kartu su visais, skandavome „Lietuva" ir namo
parsivežėme dar daugiau tikėjimo savo darbu bei rytdiena,
tikėjome, kad nebebus dirbtinumo mūsų šventėse, kad neberei
kės jų „daryti", kad švęsime ir dainuosime kartu su žmonėmis
tada, kai į širdis ateis šventė.
LEONIDAS ABARIS, LTSR mokslinio metodinio kultūros
centro direktoriaus pavaduotojas
— Jus į suvažiavimą delegavo Mokslinio metodinio kul
tūros centro Sąjūdžio rėmimo grupė. Suvažiavime buvo kalba
ma ne vien apie bendro pobūdžio dalykus, jame savo rūpes
čiais dalijosi medikai, mokytojai, keltos moters — motinos,
šeimos ir kt. problemos. Dėsningumas, atsitiktinumas ar laiko
pasisakymams stoka sutrukdė kultūrinio švietimo darbuoto
jams atkreipti Suvažiavimo dėmesį į savo problemas?

ŠĮ INTERVIU IM U DAR ŠIANDIEN — 1988 METŲ SPA
LIO 24-ĄJĄ. K Ą T IK BAIGĖSI LIETUVOS PERSITVARKYMO
SĄJŪDŽIO S U V A Ž IA V IM A S , KURIAME, TIE SIO G IAI AR
NETIESIO G IAI, D ALYVAVO M E VISI. O ŠTAI SUGRĮŽO
S U V A Ž IA V IM O DELEGATAI, JO SVEČIAI — IR VĖL P A S I
NĖRĖME Į SVARSTYMUS IR DISKUSIJAS, APM ĄSTYM U S
IR PLANUS.

— Tai, kad iš tribūnos nebuvo kalbėta konkrečiai apie
kultūrinio švietimo krizę, nereiškia, kad apie ją negalvojama.
Prieš suvažiavimą kalbėjausi su Sąjūdžio iniciatyvinės grupės
nariu V. Landsbergiu, kuris rengėsi išdėstyti bendrąją kultūros
programą, ir mes nusprendėme, jog galima šio klausimo ir
neskaidyti į atskiras sudėtines dalis. Mūsų veikla — tai dalis
bendrosios kultūrinės veiklos, taigi pirmiausia mums reikia
perimti pagrindinius kultūros programos teiginius, sakyčiau,
absorbuoti visas tautiškumo gaivinimo formas į mūsų sistemos
įstaigų veiklą. Be to, apie mūsų bėdas dar prieš suvažiavimą,
1988 m. spalio 20 d. „Komjaunimo tiesoje" buvo rašyta iš
J. Mikutavičiaus imtame interviu.
Antra, ne paslaptis, jog ne mes pradėjome sąjūdį, mes jį
nuoširdžiai remiame. Tik ne visada — lengvai ir sėkmingai. Tu
riu omeny inercijos jėgų pasipriešinimą rajonuose besiburiantiems sąjūdininkams, o pirmiausia turbūt savo pačių inerciją.
A r ne tvirtesni būtume, jei prireikus savo pasitikėjimą ar nepa
sitikėjimą galėtume pareikšti, sakykim, respublikinio kultūri
nio švietimo darbuotojų sąjūdžio vardu?
ALEKSANDRAS ŠIDLAUSKAS, LTSR mokslinio metodi
nio kultūros centro direktoriaus pavaduotojas
— Suvažiavime Jūs globojote Šilalės rajono delegatus.
Pats Šilalėje esate dirbęs 18 metų. Tikriausiai delegatus gerai
pažįstate? Papasakokite apie šio žemaičių krašto lyderius.
— Prisimenu, daugiau negu prieš dvidešimt penkerius
metus kūrėsi Lietuvos kraštotyros draugija,— tuomet buvau
aktyvus jos narys. Rinkome medžiagą apie istorinę praeitį,
domėjomės kultūros paminklais, liaudies menu, kalba, vieto
vardžiais. Ne visi suprato šio sąjūdžio svarbą — kai kas žvelgė
žvairomis, viešai barė už per didelę pagarbą tautos praeičiai.
Lyg gimtajam kraštui gali būti perdaug pagarbos. Upyniškis
Klemensas Lovčikas, dirbdamas kolūkio elektriku, rinko įvai
rias senienas, aplankė visas nuošalias savo gimtinės sodybas,
kurios dėl melioracijos buvo griaunamos. Vežė, nešė, aprašinė
jo, sistemino, kaupė,— įkūrė visuomeninį muziejėlį savo bute,
o vėliau ūkis paskyrė jam seno svirno patalpas. Puikus muzie
jus netoli Baublių. K. Lovčiko žmona Vaidilutė, folkloro žinovė,
lituanistė, įkūrė vaikų ansamblį. Prieš porą metų jam suteik
tas folkloro liaudies kolektyvo vardas „Kukutis". Tai nepapras
tai inteligentiška šeima. Tai tautosakos žinovai, dainininkai,
darbštūs žmonės.
Vaistininkas iš Kvėdarnos miestelio Kęstutis Balčiūnas taip
pat kraštotyros entuziastas, muziejininkas. Jis parašė įdomią ir
vertingą Kvėdarnos vaistinės istoriją, surinko daug medicinos
eksponatų, aprašė vietos papročius, daug pasidarbavo pro
paguodamas kalbą, istoriją, etnografiją. Jo straipsnius noriai
spausdino rajoninis laikraštis „Artojas". Deja, tremtinio lem
tis persekiojo dorą žmogų. Ilgainiui jam užsidarė šios redakci
jos durys. Tiesa, jis pasibeldė į respublikinę spaudą, kurioje
jo pavardę išvysdavome dažnai. Keista šiandien, kai pagalvoji,
koks bukumas ir prisitaikėliškumas buvo apėmęs daugumą
sąstingio laikų ideologų. Tačiau, laimei, gyvosios tautos šaknys
išliko, o dabar ir šakos suvešėjo.
Trečiasis delegatas buvo išrinktas Seimo nariu. Tai Kazi
mieras Juknius, teisininkas, gamtosaugininkas. Žvalus, ener
gingas žemaitis. Jis turbūt vienintelis rajone žmogus, pui
kiausiai žinantis visus ąžuolus, kurių globa rūpinasi daugelį
metų. Už teisybės siekimą, už atvirą žodį turėjo palikti vidaus
reikalų skyrių (šis skyrius, tiesą sakant, visuomet turėjo
būti didžiuoju teisybės gynėju). Jis geras kultūros bičiulis,
visuomenininkas, didelis Persitvarkymo Sąjūdžio entuziastas.
Kol tokių žmonių esama, Sąjūdžio idėjos bus visuomet gyvos.
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je ėmėsi Persitvarkymo Sąjūdis. Savo nuomonę šiuo klausimu
Respublikos kultūros darbuotojai pareiškė jau rudenį N idoje
vykusiame kultūros darbuotojų seminare-konferencijoje, pri
ėmę kreipimąsi į visus Lietuvos kultūros darbuotojus.
— Tada toks klausimas: ką artimiausiu metu tautinės kul
tūros labui gali padaryti kultūrinio švietimo darbuotojai? Viso
se savo veiklos srityse.
— Pirmiausia aš patarčiau gerbiamiems kultūros darbuo
tojams įsiklausyti į žinomo filosofo K. Stoškaus mintis: „Persi
tvarkymas siekia sugrąžinti žmogui jo paties gyvenimą. Todėl
jam reikalinga ne primestinė, manipuliacinė kultūra, bet tokia,
kuri atitinka jo gyvenimo poreikius, sąlygas, kuri padeda g y 
venti savarankišką gyvenimą. (. . .) Būtina, kad toną visuome
nės gyvenime duotų ne chameleoniškos vidutinybės, bet ga
biausi, savarankiškiausiai mąstantys, talentingiausi žmonės".
(Koks kultūros persitvarkymas?— Kultūros barai.— Nr. 10.—
P. 44) Aš tikiu kultūros darbuotojų besiskleidžiančiu talentu, jų
kompetentingumu ir manau — dauguma puikiai supranta, kad
jų darbo prasmė — gaivinti ir puoselėti gimtojo miesto ar kai
mo kultūrinę bei istorinę atmintį. Kultūros namų veikla taip
pat neatsiejama nuo toje vietovėje gyvenančių žmonių tradici
jų, papročių, bendros aplinkos, kitų reiškinių. Todėl manau,
kad svarbiausia šiandien kurti palankią aplinką saviraiškai,
dorumui, dvasingumui, jautrumui tarpti. Juk tik ekologiškai
švarioje aplinkoje gali atsiskleisti ir suvešėti tautinės kultūros
daigas.
— Kaip, ką konkrečiai darant, būtų galima greičiausiai
pereiti nuo kultūrinio švietimo fasado prie jo vidaus?
— Manau, kad nereikia mums laužyti galvų, kaip čia
J A N IN A MARTIŠIENĖ, Šakių rajono kultūros skyriaus pereiti, kad ko nors neįžeistume. Šiandieną visiems aišku, kad
vedėja
tariamasis kultūrinis švietimas neturėjo savo bazės, šaknų,
— Jūs — Sąjūdžio suvažiavimo delegatė. A r lengva rajo besiremiančių į tautinės kultūros klodus, todėl ir plėtojosi
ne gyvenančiam žmogui pakilti į Sąjūdį?
fasadine kryptimi. Pereiti prie vidaus — tai formuoti naują
— Nelengva. Ypač nugalėti savuosius, individualius bar
turinį, pagrįsti savo veiklą lietuvių tautai reikšmingomis istori
jerus. Mano kelias į Sąjūdį pirmiausia prasidėjo nuo savęs nėmis datomis, regioninėmis etnokultūromis, kalendorinėmis,
pačios, nuo vidinio įsitikinimo, kad reikia prabilti visu balsu, šeimos šventėmis, atskleisti folkloro klodus.
nors aplinka tuo metu sąjūdininkams dar nieko gera nežadėjo.
— Ką konkrečiai darys organizacinės „viršūnės", kad
Pirmiausia persitvarkymas, o paskui Sąjūdis — konkreti jo
Sąjūdžio idėjos netrukdomos įsigyventų „apačiose"?
išraiška — palietė vidinius žmogaus poreikius, tapo pagrindi
— Jei Jūs į mane kreipiatės kaip į vieną iš „viršūnių"
niu karštų jo troškimų vėliavnešiu. Juk svarbiausia žmogui —
atstovų, tai galiu pasakyti, kad, kai šios mano mintys pasieks
tikėti idealais.
kultūros darbuotojus, mes jau būsime parengę LTSR mokslinio
— O ką darysime toliau, kaip dirbsime?
metodinio kultūros centro ir apskritai Respublikos kultūros
— Reikia grįžti prie tautos kultūros šaknų, prie istorijos,
darbo programas. Jose pabandysime suformuoti naują klubifolkloro, liaudies meno, tačiau mūsų jėgos išsklaidytos, į mus
ninkystės ir kultūrinio švietimo sampratą. Svarstymo stadijoje
tebežiūrima kaip į linksmintojus. Tai labai siauras požiūris, jis bus kultūros namų, kaip šiuolaikiškai svarbios ir reikšmingos
nieko bendra neturi su žmonių poreikiais. Dabar mums reikia įstaigos, statusas. Būsime pakeitę įstaigos struktūrą ir veiklos
vientisos kultūros programos, sistemos, kuri funkcionuotų
kryptis tautinės kultūros link, viso darbo pagrindu laikysime
darželiuose, mokyklose ir kt. Mes turime daug specialistų, liaudies kūrybą. Toliau demokratizuosime visus
tautinės
bet jų požiūris į dvasinį gyvenimą, jo prasmingumą taip pat 1990 metų dainų šventės ruošos procesus, bandysime profesio
yra siauras ir iš esmės neteisingas. Daugeliui negėda prisipažin naliai ištirti kaimo kultūros namų „sergantį" organizmą, tvir
ti, kad jis dirba — „kala" pinigus, o pasisakyti, kad skaito kny
tinti tiltus, vedančius į abipusį bendradarbiavimą su visais
gas, kad domisi teatru, televizijos laidomis ir pan.— gėda. kultūros darbuotojais.
Dvasinis gyvenimas tapo, sakyčiau, nemadingas, ir dažnas jo
Na, o dėl kitų „viršūnių", tai te jos pačios pasisako.
atsisakė. Bent jau mūsų krašte nemažai daliai žmonių tas
— Sąjūdis išreiškia tautos valią, jos troškimus ir jausmus.
būdinga.
Po suvažiavimo tai akivaizdu. Taigi galime daryti išvadą, jog
Dėl kultūrinio švietimo įstaigų, tai joms taip pat reikia
sąjūdiečiai — tikrieji lyderiai savo
namuose — miestuose,
vieningo ir vienijančio impulso. Kultūros ministerija turi radi
miesteliuose ir gyvenvietėse. Norėtųsi, kad tarp šių lyderių
kaliau tvarkyti materialius reikalus, koordinuoti giminingų
būtų kuo daugiau kultūrininkų, ypač turint galvoje, jo g vilia 
žinybų veiklą, rengti perspektyvias programas. Jeigu pripažįs
mės paversti kultūros namus ir klubus realiais visuomeniniais
tame Sąjūdžio programoje išdėstytas nuostatas dėl kultūros
kultūrinio gyvenimo centrais, laisvo ir turiningo gyventojų
esant teisingas, turime ir kultūrinį švietimą prie jų priderinti, o
bendravimo vieta. Šiandieninio lyderio idealas — aukšto inte
šių įstaigų darbas — ne vienadienė akcija, tai kasdieninis pro
lekto ir doros, plačios erudicijos ir geros valios žmogus.
cesas, kuriam tinkamai rutuliotis kartais trukdo nesureguliuoti
A r toli iki šio idealo mūsų kultūrininkui?
kontaktai, nesuprastos pažiūros, nuostatos ir t. t. Siekiant savo
— Darbščių, iniciatyvių ir savo darbą išmanančių žmonių
tikslų, mums būtų naudinga susiburti į profesinę respublikinę
yra pakankamai kiekviename rajone ir mieste. Tačiau lyderio
Sąjūdžio rėmimo grupę.
vaidmens, ir ypač Sąjūdžio veikloje, imasi nedažnas. Manau,
JUOZAS MIKUTAVIČIUS, LTSR mokslinio metodinio kad kultūros darbuotojus dar tebekausto baimė, slėgusi ne
vienerius metus. Aš šiandieną lyderiais laikyčiau tuos, kurie
kultūros centro direktorius
- Tikriausiai nebereikia klausti, už Sąjūdį kultūrinio ryžtingai gina savo įsitikinimus, prieš nieką nesižemina, ge
švietimo darbuotojai, ar prieš. Ir vis dėlto: o gal gali būti ki ba apginti savo orumą, plačiai supranta visą mūsų tautos
tragediją, tuos, kurie atsidavę, nuoširdžiai dirba savo darbą.
taip?
— Dėkoju visiems už pokalbį.
— Galėjo būti ir kitaip, jei po TSKP CK 1985 m. plenumo
visa visuomenė ir ypač vadovaujantys darbuotojai būtų pradė
ję veikti persitvarkymo labui. Dabar belieka konstatuoti, kad
Kalbėjosi D A LIA RASTENIENĖ
persitvarkymą pradėjo partija, o realiai jį įgyvendinti Lietuvo

RIMUTĖ VITAITĖ, Zarasų rajono kultūros
skyriaus
vedėja
— Dalyvavote Sąjūdžio suvažiavime kaip delegatė. Ar
lengvas buvo kelias į jį?
— Idėjos, kurias iškėlė vasaros pradžioje atsiradęs Lietu
vos Persitvarkymo Sąjūdis, nesvetimos nė vienam. Apie tai
seniai šnibždėtasi. Pažangios idėjos visada buvo gyvos, tik
užslopintos. Todėl garsiai prabilti apie jas rajone nebuvo
lengva. Neužteko pasitikėjimo savimi, daug padaryta taktinių
klaidų. Persitvarkymo ginti stojo rajoninių kultūros namų
darbuotojai, keletas mokytojų, gydytojų, rajono laikraščio
redakcijos darbuotojų. Ypač daug padėjo kunigas A. Dauknys.
Sujungus jėgas, pasidarė lengviau. Barjerų dar neįveikėm,
nors rajono gyvenime tapome ryškūs. Dar daug nesusipratimų
nacionaliniu klausimu. Rajono partijos komitetas, kuriam Per
sitvarkymo Sąjūdis kelia blogas emocijas, kiršina kitų tautybių
gyventojus prieš Sąjūdį, prieš lietuvius. Pažangiosios rajono
visuomenės esame pripažinti, o tai labai įpareigoja. Šiuo metu
svarbiausia, kad visu balsu pasakyta tiesa nueitų į kiekvieną
miestelį, į kiekvieną kaimą, kad tautos atgimimui neliktų
abejingų žmonių.
A r nevertėtų Respublikos kultūrininkams susiburti
į
respublikinį profesinį sąjūdį?
— Vertėtų susiburti tam, kad galėtume spręsti kultūros
įstaigų savarankiškumo klausimus, kad greičiau kultūros siste
ma taptų pilnateise, ekonomiškai tvirta tautinės žmonių sąmo
nės formavimo mokykla.
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Paulius Galaunė
Praeitų metų spalio 18 dieną, gelstant medžiams, mir
ties šalna pakirto Pauliaus Galaunės gyvybę. . . Dailininko
ir dailės kritiko, kolekcionieriaus ir nacionalinio muzie
jaus kūrėjo, tautodailės tyrinėtojo ir pirmųjų jos parodų
rengėjo, pedagogo ir fundamentalių mokslinių darbų auto
riaus. . . Šiandien daugelio meno sričių specialistai gali
remtis jo darbais — laiko tėkmėje jie nepaseno nei savo
koncepcijomis, nei teiginiais, nebuvo nei paneigti, nei pra
lenkti.
Nuostabu, kad profesorius sulaukė, spėjo pamatyti
Z. Žemaitytės parašytą monografiją „Paulius Galaunė" (V.:
Vaga, 1988), kurioje analizuojamos, dokumentais paremia
mos visos jo veiklos sritys. Dar nuostabiau, kad tiek galėjo
padaryti vienas žmogus, toli gražu nelepintas likimo. Daug
reiškia neeiliniai gabumai, organizuotumas, nepaprastas
darbštumas, bet dar daugiau — atsakomybė už kultūrą, už
tautą, kuri stimuliuodavo dvasios galias ir darė įveikiamus
milžino darbus.
Nulenkime galvas prie jo kapo, supilto po išlakiom
Petrašiūnų pušim, ir prisiminkime bent vieną kitą šito ne
paprastai turtingo gyvenimo gairę.
Paulius Galaunė gimė 1890 m. sausio 25 d. Pagelažiuose
(Ukmergės raj.) kalvio šeimoje. Pradinę mokyklą išėjo Vep
riuose, realinę gimnaziją — Peterburge, kur studijavo ir
Peterburgo psichoneurologinio instituto humanitariniame
fakultete, drauge mokydamasis dailės. Nuo 1911 m. dalyva
vo parodose. 1923— 24 m. tobulinosi Paryžiaus Luvro mo
kykloje.
1924 m.— M. K. Čiurlionio meno galerijos direktorius,
nuo 1926 m. Vytauto Didžiojo kultūros muziejaus direkto
rius, 1925— 1953 m. dėsto Kauno Vytauto Didžiojo ir V il
niaus valstybiniame universitete, Dailės institute.
P. Galaunė — LTSR nusipelnęs meno veikėjas (1960 m.),
LTSR liaudies dailininkas (1970 m.), LTSR valstybinės pre
mijos laureatas (1970 m.).
Daugelyje mūsų meninės kultūros sričių jis buvo pir
mas arba vienas pirmųjų, kiekvienoje jų dėjęs pagrindus
tolesniam darbui, aktyviai rašęs spaudai, skelbęs dailės
kritikos straipsnius, savo mokslinius tyrinėjimus, dalyva
vęs diskusijose. Kultūros darbuotojams, liaudies dailės
tyrinėtojams ypač svarbūs ir reikšmingi P. Galaunės dar
bai — be jų šiandien neįsivaizduotume liaudies
dailės
koncepcijos, neturėtume taip preciziškai ir giliai aptartų jos
bruožų, neturėtume pagaliau ir turtingų M. K. Čiurlionio
dailės muziejaus kolekcijų. Daug ko neturėtume. Keletą
tų darbų norėčiau priminti: „Lietuvių kryžiai" (K., 1926),

K. Driskiaus nuotrauka

„Lietuvių liaudies raižinių katalogas" (K., 1927), „Skulptūros
problemos" (K., 1932). Ypač išskirti norėčiau studiją „Lietu
vių liaudies menas" (K., 1930), kurią reikėtų vertinti kaip
tautodailės pažinimo vadovėlį. Pokario metais paruoštos
šešios „Lietuvių liaudies meno" knygos: „Medžio dirbiniai"
(I — II), „Skulptūra" (I— II), „Keramika", „Grafika. Tapy
ba". Jose sudėti geriausi klasikinės tautodailės kūriniai.
Dar dvi vertingos knygos — „Muziejininko novelės" (V.,
1967) ir „Dailės ir kultūros baruose" (V., 1972). . .
Įvairiapusėje P. Galaunės veikloje matyti gilus akade
minės dailės bei profesionaliosios kultūros pažinimas ir
liaudies meno svarbos ugdant šiuolaikinę nacionalinę kul
tūrą suvokimas. Liaudies meno, kaip tautos kūrybinių galių
išraiškos ir neįkainojamos vertybės tiek pačiai tautai, tiek
pasaulinei kultūrai, palikimas skatino P. Galaunę analizuoti,
rinkti, propaguoti jį ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.
Tautodailės vertę itin svarbu šiandien įjungti į dabartinės
liaudies kūrybos procesą, nes tik gyvas ryšys su jos tradi
cijomis gali apsaugoti mūsų kultūrą, mūsų estetinę sąmonę
nuo
pseudoliaudiškų tradicijų ir kosmopolitinio kičo.
Tegul nusilenkimas prie vieno iš mūsų kultūros patriar
chų kapo įkvėps visiems, o ypač kultūros darbuotojams
troškimą pažinti, suprasti ir puoselėti kiekvieną tikrą liau
dies kultūros ir meno daigelį.
ALĖ POČIULPAITĖ
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Palikimo reikšmė dabartinei kultūrai
Apie baigiamą sunaikinti kultūros archyvą, priedermę
atgaivinti ir išlaikyti tas kultūrines formas, kurios yra būti
niausios žmonių išgyvenimui, apie kultūros politiką bei
daugelį kitų šiandien itin reikšmingų tautos*kultūrai dalykų

Atrodo, praeina tie laikai, kai valdymo institucijos nusta
tydavo, kokios kultūros visuomenei reikia ir iš vieno centro
tiesmukai štampuodavo žmones pagal šablonus. Pamažu prade
dama suprasti, kad kultūra nėra prievolė, kurią žmogus turi
atlikti, ne išorinis papuošalas, kuris padeda pasipuikuoti, ne
disciplina, kuri priverčia paklusti. Ji — žmonių gyvenimo
būdas, išaugąs iš jų gyvenimo sąlygų ir galimybių. Ji tokia,
kokios reikalauja žmonių gyvenimas. Nesakau, kad kultūra
žmonių neformuoja, nekeičia jų gyvenimo. Bet ko vertas tas
gyvenimo būdas, kuris neatitinka gyvenimo sąlygų ir poreikių
išlikti? Mums reikalinga kultūra, kuri padeda gyventi čia,
šioje žemėje, šiame krašte, atveria ateities perspektyvą, kuri
akumuliuoja visokeriopą protėvių patirtį, įgytą per visą jų
sukurtą istoriją.
Žmogaus ir visos visuomenės gyvenimas turi tris laiko
koordinates, kurios gali būti apibrėžiamos labai įvairiai. For
maliai jos atskiriamos viena nuo kitos kaip praeitis, dabartis
ir ateitis. Kiekvienas, kas yra pamėginęs šiek tiek griežčiau
apibrėžti šias koordinates, patyrė teorinį svaigulį, atsirandantį
dėl jų nepastebimo susiliejimo, ištirpimo vienos kitoje. Pra
eitis jau nėra gyvenimas. Tiksliau sakant, tai — užbaigtas
gyvenimas. Ateitis — dar ne gyvenimas. Dabartis iš viso „ne
pagaunama: jeigu ji jau yra, vadinasi, ji praeitis, užbaigtas
gyvenimas, o jeigu gyvenimas dar neįvykęs, vadinasi, dar
dabarties nėra, tėra tik ateitis. Taigi paaiškėja, kad dabartis
yra tik riba tarp praeities ir ateities. A r ne tik toji riba —
tikras gyvenimas tarp praeities „jau-negyvenimo" ir ateities
„dar-negyvenimo"? Bet tada kas išeina: tikras gyvenimas —
be trukmės, o praeities ir ateities trukmė be gyvenimo?
Išeitį iš šios painiavos bene pirmąsyk pamėgino surasti A u re
lijus Augustinas, suteikdamas laiko koordinatėms skirtingą
turinį: praeitis — tai prisiminimas, dabartis — stebėjimas, atei
tis — laukimas. Suprantama, tokį turinį skirtingiems „laikams"
įmanoma priskirti tik neišleidžiant iš akių^ žmogaus būties
viršlaikiškumo, t. y. jos tęstinumo, tapatumo. Žmogaus dabartis
nėra tik efemeriška riba tarp praeities ir ateities, bet išlikusi,
išsaugota praeitis. Tai ne tik praeities prisiminimas, bet ir
žmogaus, kuris prisimena, tęstinumas. To tęstinumo galimybe
užpildomas ir ateities laukimas. Kita verus, praeitis yra dabar
ties atsiradimas ir ateities galimybė. Taigi praeitis nėra tik
kažkas, ko jau nėra, bet ir tikrovė, kurią paveldime.
Kaip šių laiko koordinačių atžvilgiu gali būti apibrėžiamas
kultūros palikimas? Trumpai tariant, tai praeitis dabartyje,
egzistuojanti saugomų reliktų pavidalu. Žinoma, platesne pras
me visa kultūra yra išsaugoma, kiek ji reikalinga gyvenimui, ir
kaip tradicija perduodama iš kartos į kartą. Bet kiek praeities
kultūra pratęsiama stichiškai kaip gyva tradicija, jai paprastai
netaikomas palikimo terminas. Palikimo statusą kultūra įgyja,
kai ji naujomis sąlygomis pradeda nykti ir iškyla reikalas ją
saugoti reliktiniu arba restauruotu pavidalu. Tam tikslui kuria
mas kultūros archyvas. Jis konservuoja iš kultūros proceso
iškrintančius reliktus, kaupia juos dviem tikslams: reliktų au
tentiškumas padeda atkurti praeitį, būtiną istorinės atminties
formavimui, ir sudaro kultūros rezervą, kurį prireikus vėl bet
kada (pavyzdžiui, pasikeitus gyvenimo sąlygoms) galima grą
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1988 metų pabaigoje mūsų pakviesti kalbėjosi mokslininkai,
filosofai, kultūrininkai praktikai.
Filosofo KRESCENCIJAUS STOŠKAUS mintis pateikia
me atskiru straipsniu. Pokalbio tęsinys — kitame leidinyje.

žinti į visuomenės gyvenimą. Dabartiniu metu mums rūpi
tautinės kultūros archyvas, apie kurį ir kalbėsime, tačiau noriu
įterpti, jog pasaulinės kultūros raidoje analogiškai turėtų būti
saugomos ir ištisos etninės kultūros, kurioms gresia išnyki
mas, jos turėtų būti išlaikomos ne tik kaip žmonijos istorinių
etapų liudijimas, bet ir kaip jos gyvenimo galimybių rezervas.
Tačiau oficiali kultūros politikos doktrina, kuri daug metų
viešpatavo mūsų šalyje, niekino ir vieną, ir kitą dalyką.
Ji ne tik neskatino kaupti kultūros archyvą, ji visuotinai igno
ravo, smerkė, m otyvavo ir rėmė jo apleidimą bei naikinimą.
Kartu buvo ardoma ir slopinama tautų istorinė atmintis, kaip
vienas iš svarbiausių jų savimonės požymių. Prievartinis
gyvenimo pertvarkymas suardė ir natūraliai tęsiamas bei
laipsniškai kintančias kultūros tradicijas, o naujos gyvenimo
formos susiklostė kosmopolitiškos, standartiškos, lėkštos, ma
žai tinkančios konkrečioms sąlygoms. Žmonės iš esmės nustojo
gyventi savo gyvenimą ir pradėjo gyventi svetimą, su jų
interesais mažai tęsusi j usį gyvenimą, vienodą „nuo šiaurės
tundrų iki Kazachstano", voliuntaristiškai deformuotą, bet
maskuojamą dezinformacijos, faktų įslaptinimo ir privalomo
tikėjimo nuolatine pažanga bei neginčijamais pranašumais.
Taip atsitiko todėl, kad valstybė pagal primityvią schemą
bandė sukurti šviesią ateitį-rojų žemėje, aukodama jai dabartį
ir atmesdama praeitį. Tų pastangų vaisius — visuomenė, neži
nanti savo praeities, gyvenanti tik šia akimirka ir kalbanti
tuščias frazes apie ateitį, kuri jai visai nerūpi. Tik dabar teprądedame suvokti savo būklės paradoksalumą ir absurdiškumą,
kai iš visų pusių atsivėrė pragarmės — ekonominės, politinės’,
moralinės, ekologinės. Kur beeitum... dar vienas žingsnis, dar
vienas stambesnis atsitiktinumas — ir*baigta.
Šiandien dažnai sakoma: žmogus yra atitrūkęs nuo savo
žemės, jis be šaknų, nežino savo tradicijų, yra mankurtas. Tai
nomadinė, pragaištinga būtybė, nes ji veikia prieš save. Šian
dieninis nomadas neturi savo vietos, su kuria būtų susijęs ir
kurią saugotų: bet kokiu metu gali pakeisti aplinką, visur jaus
tis kaip namie. Bet toks žmogus, kuris visur jaučiasi kaip
namie, namie niekada nebūna — jis neturi namų, nežino, kas
ta i— „namie". Tai ne pirmykštis nomadas, kuris keliaudamas
„nešdavosi" savo tradicijas. Šiuolaikinis nomadas be. tradici
jos, be bendruomenės. Tai panašu į amžiną turistą: visi jam
vienodai pažįstami ir vienodai svetimi. Kontaktai čia viendie
niai, viendienės ir pareigos. Visur sava žemė, bet dėl to niekur
nėra savo žemės. Kadangi visur jis svetimas, už nieką jis
neatsako. Tai didžiųjų statybų žmogus. Natūralu, kad šiuolai
kinis žmogus migruoja, bet ne kiekvienas migruojantis yra
nomadas. Gali ir visą gyvenimą vienoj vietoj pragyvenęs žmo
gus būti nomadas. Tai žmogus, kuris, gavęs pastogę, vieną na-

mo galą griauna, kad galėtų kitą apkūrenti. Jam nesvarbu, kas
po to bus. Praradęs atmintį, nežinąs praeities, jis nesiorientuoja
dabartyje ir abejingas ateičiai. Gyvenimas jam netenka pras
mės. Apeliuoti į tokio žmogaus sąžinę — beviltiška, remtis
juo — neįmanoma, nes jis yra save pasmerkęs. Didžiausias
naivumas — organizuoti tokiam žmogui kultūros renginius.
Kultūra niekada nebuvo technologinių priemonių rinkinys.
Kultūra yra gyvenimo būdas. Primestas iš šalies kultūros rengi
nys gali turėti net destruktyvią reikšmę: slopinti žmogaus
savaveiksmiškumą, nugręžti nuo gyvybiškai fundamentalesnių
reikalų, palaikyti laimės euforiją tada, kai reikia keisti g y ve
nimą. Dabartinėje situacijoje svarbiau ne „atnešti" kultūros
standartus iš šalies, o padėti atgaivinti, išlaikyti tas kultūros
formas, kurios būtiniausios žmonių išgyvenimui, kurios labiau
siai atitinka jų gyvenimo sąlygas, jų galimybes, interesus. Visų
pirma būtina padaryti žmogų savo padėties, savo aplinkos, savo
gyvenimo šeimininku. Tiksliau sakant, reikia padėti atkurti tas
sąlygas, kuriomis jis galėtų pats savarankiškai apsispręsdamas
gyventi. Tam turi tarnauti ir visa mūsų kultūros politika.
Kultūros palikimą šioje situacijoje sunku pervertinti. Tai
dabar visi mato. Tam tikslui pirmiausia ir buvo kuriamas
kultūros fondas. Pirmaeilis uždavinys jį išsaugoti, kuo plačiau
išaiškinti, parodyti jo neįkainojamą reikšmingumą. Ir ne tik
bendratautiniu mastu. Reikia bėgti į pagalbą kiekvienam regio
nui, miestui, miesteliui, kaimui, gyvenvietei. Padėti atverti akis
į savo vietos nepakartojamą tradiciją, išmokyti iš naujo skai
tyti užmirštus protėvių pėdsakus iš dirbamos žemės, rakandų,
likusių medžių, kalvų, akmenų, senų pavadinimų. Priminti
vietos gyventojų primirštas šventes, bendruomeninius papro
čius, šeimų ir giminių geneologijas. Svarbu, kad įie žinotų jų
prasmę, kad turėtų galimybę jas atsikurti, atsiminti, kad nesi
jaustų viendieniai atklydėliai, atsitiktinai atsidūrę ten, kur
gyvena, bet orūs vietos šeimininkai, savo stiprybę gauną ne
iš televizijos pramogų ir kosmopolitinio roko, o iš savo vietos
tradicijų, savo darbo visuomeninio reikšmingumo. Kiekvienas
kultūros skleidėjas dabar turėtų pradėti nuo vietos kultūros
tyrimo, nuo miestelio, tarminio regiono, kaimo. Jo misija —
atgaivinti gyvenviečių, vietovių, gamtos paminklų pavadini
mus, būti savo krašto istoriku, etnografu, sociologu. Jis turi
į dienos šviesą iškelti tradiciją, parodyti jos išliekamąją vertę,
suformuluoti pamatą pasitenkinimo, kad esi čia gimęs, čia
tavo namai, protėvių kaulai. Jis turi padėti praturtinti ta tradi
cija žmonių gyvenimą, parodyti, kad visa gyvenamoji aplinka
yra prisotinta kultūros, bet jos raštas yra užmirštas, esame at
pratę jį skaityti, nebemokame aptikti savo krašto vertybių.
Nuo čia turėtų prasidėti ir visos nacionalinės kultūros reikšmės
suvokimas.
Tad šiandien svarbiausia — formuoti užmirštą, baigiamą
sunaikinti kultūros archyvą, sukaupti, surankioti vertybes, kad
žmonės jomis mokėtų pagal reikalą pasinaudoti, prisitaikyti
prie gyvenimo sąlygų. Siekdami tokių tikslų, kitaip turėtume
žiūrėti ir į organizuojamas šventes. Jos turėtų būti artimos
tikriems žmonių gyvenimo rūpesčiams, kylančios iš vietos tra
dicijų, suaugusios su šeimos gyvenimu. Juk iki šiol buvo įpras
ta šventes reglamentuoti, nurodinėti, ką ir kaip švęsti. Šventės,
kaip ir visos tradicijos, priklauso prie kultūros reiškinių, kurie
direktyviniais nurodymais neįdiegiami. Geriausia veikti pa
vyzdžiais: „Aš darau, jeigu nori, ir tu taip daryk". Šventei
reikia reikšmingo įvykio, progos ir atitinkamo ritualo, kurian
čio atitinkamą nuotaiką. Tik patyręs tą nuotaiką ir švenčiamo
dalyko reikšmingumą žmogus ima laukti šventės. Trumpiau
sakant, be šventų dalykų nėra šventės. Be šventų dalykų
ritualai beprasmiai. Yra tik tuščia pareiga, kariuomenės dikta
tas. Žinoma, šventės sustiprina ir pagilina šventybes, bet, kita
vertus, jos gali susiklostyti tik vienaip ar kitaip palaikant
reliktines vertybes: Tėvynę, tautą, tėvų žemę, jos papročius,
kalbą, gimimą, santuoką, darbą, mirtį ir t. t.
Kadangi pagrindiniai mūsų visuomenės sutrikimai yra kilę
iš progresizmo praktikos ir ideologijos, iš gryno projektizmo,
deformavusio praeities prisiminimą, jos išsaugojimą, suprimi
tyvinusio dabarties gyvenimą iki principo „naudokis šia aki
mirka", tai dabartinis persitvarkymas iš esmės yra sulaužytos
tradicijos atgaivinimas ir išsaugojimas, t. y. A T G IM IM A S . Jam
atsidėti — visų pirmaeilė pareiga, kad neišnyktų paskutinė
galimybė IŠGYVENTI.

SPAUDŽIAME RANKĄ VETERANAMS

Nedzingė— mano
Mano gyvenimas — kaimas, su jo džiaugsmais, vargais ir
ašaromis. Mano gyvenimas — meno saviveikla, su didelėmis
viltimis, su pergalės ir džiaugsmo akimirkomis, sft nusivylimais
ir atsitiesimais.
Nuo pat mažens jutau didelį potraukį šokti, dainuoti ir
kitus to mokyti. 1953 m., baigusi Druskininkų 1-ąją vidurinę ir
tuoj pradėjusi dirbti Ilgininkų pradinėje mokykloje, jau pirmą
darbo dieną ėmiausi savo mokinukus mokyti šokti ir dainuoti,
o pirmajam tėvų susirinkimui parengiau net programėlę.
1959 m. pirmą kartą su Masališkių septynmetės mokyklos
mokiniais išdrįsome dalyvauti rajoninėje meno saviveiklos
apžiūroje ir laimėjome pirmą vietą. (O kokia autoritetinga
mums buvo žiuri! Atsimenu, tada pirmininkavo A. Krogertas.)
Ypač buvome giriami už pradinių klasių dainininkų ir šokėjų
pasirodymą. Mūsų rajone tai buvo naujovė.
Tais pačiais metais mane perkėlė dirbti į Nedzingės viduri
nę mokyklą. Ten savo darbui atradau dar geresnę dirvą.*
Nedzingė — tai mano likimas. Čia sukūriau šeimą ir užau
ginau vaikus. Čia suartėjau su kaimo žmonėmis ir kaip do
vaną patyriau jų dvasingumą. Čia turėjau galimybių dalyvauti
kultūros namų meno saviveikloje, o baigusi Vilniaus J. Tallat-Kelpšos aukštesniosios muzikos mokyklos neakivaizdinį
skyrių,— vadovauti įvairiems meno būreliams.
Nedzingė. . . Sena gyvenvietė su bažnyčia ir vidurine
mokykla, su kultūros namais, paštu ir parduotuve. . .
Kai čia apsigyvenau, kultūros namuose darbas virte virė.
Jaunimas ir pagyvenę žmonės rinkdavosi į repeticijas, į šokių
vakarus. Šoko jie ne tik polką ir valsą, bet ir „Kadrilį", „Karobušką", „Aleksandrušką", ėjo ratelius ir sustoję ratu užtrauk
davo liaudies dainą. Dainos skambėdavo visur. Moterys, grįž
damos iš kolūkio laukų, traukdavo „Siūbavo liepelė", o vy
riška melodija „Oi tu varne, juodas varne", atsimušusi į mišką,
aidu atsiliepdavo visoje apylinkėje.
Nedzingėje meno saviveikla turi gilias šaknis. Pirmasis
klojimų vakarų organizatorius Juozas Makarevičius iš Panedzingio kaimo pasakoja, jog visa prasidėjo taip: „Buvo tokis
Bakšys Karolis iš Salavartės. Jis buvo baigis karo mokyklų. Tai
jis pradėjo. Jis buvo baigis ir mokytojų kursus. . . Buvo jau
lietuviška mokykla. . . po pirmo karo. Tai juokas, dek metų. . .
Vaidinom „Dramos miške", „Verpėja po kryžium", „Amerika
pirtyje". Sakyc, Nedzingė, Perloja, Daugai, Merkinė, tai mes
pirmieji pradėjom. . . Po vaidinimų pagiedam an scenas."
Kai 1934 m. vietinio mokytojo Petro Makarevičiaus ini
ciatyva už surinktus litus Nedzingės kaime buvo pastatyti
Šaulių namai, saviveiklininkai pasidarė dar aktyvesni. Taigi
nenuostabu, kad iš atkampaus kaimelio kai kas ir į aktorius
išeina. Mūsiškis yra nusipelnęs kultūros veikėjas, buvęs Klai
pėdos dramos teatro direktorius Balys Juškevičius, Nedzingės
vidurinę mokyklą yra baigęs LTSR nusipelnęs artistas Tomas
Vaisieta, aktorinio meno mokėsi Albertas Jaruševičius, o ir
dabar turime aktorinio meno besimokančią studentę.
Kai po karo buvusieji Šaulių namai tapo kultūros namais
ir juose pradėjo dirbti etatiniai darbuotojai, Nedzingės kaimo
dramos ratelis pasidarė žinomas visame rajone. Buvo vaidina
ma J. Grušo pjesė „Herkus Mantas", N. Gogolio „Vedybos"
ir „Meška", D. Urnevičiūtės „Vadink mane motina" ir kt.
O tarp meno saviveiklininkų labai populiari K. Sajos tragi
komedija „Palangos Jiūtas" Nedzingėje. buvo. pastatyta dar
1963 m. Spektaklį režisavo B. Juškevičius. Premjeroje daly
vavo pats autorius.
Nedzingėje gilios ir chorinio dąinavimo tradicijos. Cho
rams vadovavo mokytojai J. Vaitiekūnienė, L*. Vainila, A. Jarmala, O. Pigagaitė.
1961 metais, padedant mokytojui V. Dunderiui, suorgani-
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gyvenimas...

kinamos (pvz., S. Tulikovo „Rusijos sūnus"). Kodėl negalima
paprasčiau ir nuoširdžiau? Kodėl tiek mažai liaudies dainų?
Pažiūrėkite, kiek Respublikinėse dainų šventėse kaimo chorų!
Ant vienos rankos pirštų suskaičiuosi!
Kokie kaimo kultūros namai, jei jie neturi etnografinio?
Čia jų dirva. Miestų ansambliai giriasi, kad jie pradėjo folk 
lorinį judėjimą. Ačiū jiems! Tik noriu pasakyti, kad, pavyz
džiui, 'mūsų rajono kaimo kultūros namuose šios dainos skam
bėjo visada, jei ne scenoje, tai salėje, grįžtant iš apžiūros
ar koncerto.
O scenoje liaudies dainas pradėjome dainuoti taip pat,
palyginti, senokai. Jau 1959 m. rusų kalbos m okytojo V. Dun
deno iniciatyva organizavome tarpklasinius liaudies dainų
konkursus. Tai buvo savotiškos mūsų mokyklos liaudies dainų
„Dainų dainelės", o 1971 m. pirmą kartą su kolūkiečių etnogra
finiu ansambliu parengėme teminę programą „Rugiapjūtės
dainos ir papročiai". Visas dainas, pasakojimus ir žaidimus
prisiminė patys dalyviai. Man beliko juos sudėlioti. Vėliau
parengėme dar vieną programą — „Krikštynas". Organizavome
liaudiškas vakarones „Anyta — velnio pramanyta, marti —
karti", „Taip linksminosi musų seneliai ir tėvai", „Kas subatos vakarėlį" ir kt. Kai Nedzingėje pradėjo dirbti lietuvių
kalbos mokytoja Aldona Čaplikaitė, folklorinio ansamblio
„Poringė" narė, mūsų „liaudininkai" labai pagyvėjo. Jai pa
dedant suorganizavome ne vieną vakaronę. Nuostabus, liau
diškas Aldonos balsas pakerėjo mūsų mokyklos mokinius,—
kiekvienoje klasėje kūrėsi folkloriniai ansambliai. ..

V A N D A M O C K E V IČ IE N Ė su savo „piem enėliais1.
E. Onaičio nuotrauka

zavome mišrų chorą. Daugiausia jame dainavo kolūkiečiai
ir mokytojai. Tai buvo tikri dainos mylėtojai. Žinoma, chorą
skatino ir tai, kad įvairiose apžiūrose būdavome pagiriami.
Bet ir negalėjo mūsų peikti, nes dainininkai dainavo tai, ką
jautė. Dainos buvo artimos jų pasauliui.
Atsimenu, J. Bendoriaus harmonizuota lietuvių liaudies
daina „Vai tu diemed" dainininkams sukeldavo tokius jausmus,
kad, padainavę keletą minučių, tylėdavom. Nebenorėdavom
daugiau nei dainuoti, nei į namus skirstytis. Turbūt dėl to žie
mos vakarais keletą kilometrų žmonės klampodavo į kultūros
namus. Repetuodavom iki išnaktų.
Sujungus mūsų „Žalgirio" kolūkį su Perlojos eksperimen
tiniu ūkiu, Nedzingė sunyko. Daug žmonių išsikėlė dėl m elio
racijos, panaikinus kolūkio centrą, išvažinėjo žemės ūkio
specialistai. Iš mišraus choro teliko moterų choras (tačiau
gyvuoja iki šių dienų!). Dainuoia jame daugiausia vidurinės
mokyklos aukštesniųjų klasių mergaitės ir mokytojos. Esame
1980 m. ir 1985 m. respublikinių dainų švenčių dalyvės, teko
pabandyti jėgas konkursuose „Dainuoja darbo Lietuva", kon
certuojame namuose ir gretimuose kolūkiuose.
Mano manymu, didelė bėda yra tai, kad mes, kaimo savi
veiklininkai, esame priversti lygiuotis į profesionalius kolekty
vus. Kaimo žmogus geriausiai jaučia tai, kas jam artima, ką
jis gerai supranta, todėl sudėtingas Dainų Švenčių repertua
ras nepasiekia jų širdžių. Kaimo chorams sunku patekti į Dainų
šventes dar ir todėl, kad dainininkų rinktis negalime,— dainuo
ja visi, kas nori ir gali, be to. repetuoti pradedame tik nuo
lapkričio, gruodžio mėnesių, neturime nuolatinių akompania
torių. Kartais atrodo, kad kai kurios dainos specialiai pasun
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1974 m. su aukštesniųjų klasių moksleiviais pirmajai apy
linkių šventei parengėme programą „Subatos vakarėlį", o po
koncerto į vakaronę pakvietėme visus žiūrovus. Kaip jiems
patiko, kaip mes visi džiaugėmės. Deja, tuometiniai rajono
meno vadovai nesuprato mūsų entuziazmo ir šio žanro per
spektyvų,— buvome perspėti, kad mokiniams nedera dainuoti
liaudies dainų, kad tai — senų žmonių reikalas. Labai daug
dėmesio į juos nekreipėme. Ir toliau dirbome, koncertavome
saviems žiūrovams. O kitais metais mus aplankė „Poringės"
ansamblis. Parodėme jiems žemesniųjų klasių parengtą progra
mėlę „Piemenukų šokiai, dainos ir žaidimai". (Žiūrovams ji
visada labai patikdavo, nes vaikai labai natūraliai, laisvai
žaisdavo, išdykaudavo, dainuodavo.) Studentai mūsų „pieme
nukus" taip ¿at pagyrė.
Kai 1984 m. Varėnos rajoninių kultūros namų darbuoto
jos pasiūlė mums dalyvauti folklorinių ansamblių konkurse
„Ant marių krantelio", susirinkau pačius mažiausius Nedzingės
kaimo vaikus ir ėmiau rengti jau laiko patikrintą programėlę
„Piemenukų žaidimai, dainos ir šokiai". Mūsų repeticijos buvo
žaidimai, paišdykaujant, pakrykštaujant, tad ir scenoje vaikai
jautėsi kaip pievoje, be jokios įtampos.
Pirm oje programoje vyravo mano vaikystėje išmoktos
dainos ir žaidimai, keletas dainų buvo aukštaitiškų.
Daug naudos mums davė LTSR M A Lietuvių kalbos ir
literatūros instituto tautosakos rinkimo ekspedicija į Nedzin
gę. Joje aktyviai dalyvavome ir mes. Po šios ekspedicijos
kilo mintis paruošti naują programą „Piemenukai laukia pa
vasario" — iš paukštelių pamėgdžiojimų, erzinimų, dainų ir
pasakų. Programą lipdėme po kruopelytę. N e kartą teko lan
kytis pas tautosakos pateikėjus Jadvygą ir Vladą Galumbauskus, Antosę ir Joną Bankauskus, Stasę Piščikienę, Anelę M ac
kevičienę ir kitus, kad prisimintų, kaip kregždutė pasveikina
pavasarį, ką rėkia varnos. (Varnos pavasarį rėkia „are, are",
o kuosos „kuoj, kuo j" — taigi laikas taisytis padargus, ruoštis
pavasario darbams. O kokia pamokanti knyvės (pempės) kalba:
„Knyvi, knyvi, nebūkit klyvi / Lizdų nedraskykit, mūsų ne vai
kykite
Mūsų sėkmėmis ir nesėkmėmis gyvena visas kaimas.
Nueini pas senelę, o ji ir sako: „Vandula, va dar šitų dainų

vaikus išmokyk". O kita ir į namus ateina, prisiminusi kokį
žaidimą ar dainelę, kad anūkėliai perimtų visa, ką jos išsau
gojo ir išpuoselėjo.
Dariaus močiutė pasiūlė programėles užbaigti dainele:
„Prašom svecai vibočyc, vibočyc,
Mūs giesmelių nesgardzyc, nesgardzyc.
Ne mes pacys išmokom išmokom,,
Mus močiutės pamokė, pamokė,
Jų vardelius pasakė, pasakė."
Folklorinis ansamblis tiesiog apsuko mokiniams galvas,—
visi panoro būti „piemenukais" (taip mus vadina). Teko masiš
kai visus mokyti liaudies dainų, ratelių, žaidimų. Pradėjome
rengti vaikams liaudiškas popietes, švęsti piemenukų šventes
(per Sekmines). Tos šventės labai paprastos, be iškilmingumo,
be apdovanojimų (jose nė karto nedalyvavo tarybinio ūkio
vadovai, o svečių iš Vilniaus — turėjome). Vaikai nupina
karvėms vainikus, papuošiame lazdą, skrybėlę ir einame į lau
kus, kur gano fermos gyvulius. Skrybėlę ir lazdą įteikiame
vyriausiajam piemeniui, melžėjoms padovanojame po koštuvą
ir laukinių gėlių puokštę, padainuojam jiems ir pašokam.
Piemenys prikepa bulvių, melžėjos vaišina pienu, ir visi kartu
dainuojame, einame ratelius, žaidžiame. Melžėjos aprūko kar
ves žolėmis, kad „laumės pieno neatimtų". Paskui padedame
parginti karves. Vakare visas kaimas renkamės prie upelio
į gegužinę. Kūrenam laužą, kepam kiaušinienę, linksminamės
iki sutemos.
Praeitais metais su visais, kurie norėjo dalyvauti ansamb
lyje, parengėme programėlę rajoninei dainų šventei. Vaikai
šventei patys pasisiuvo drabužėlius.
O kokią reikšmę šis ansamblis turi patiems dalyviams?
Man atrodo, kad svarbiausia jiems yra tai, kad čia neapsimetinėjama, visa tikra, natūralu. Dainuodami dainas, žaisdami
žaidimus, jie pasirodo tokie, kokie yra. „Nors piemenukams
buvo sunku senovėje ganyti, bet vis tiek jų gyvenimas buvo
įdomesnis ir linksmesnis už mūsų",— kartą pareiškė Vitalija.
„Kai apsirengiu piemenuko rūbais, jaučiuosi laisvai," — dėsto
Vidmantas radijo korespondentei. „Įdomu, viena močiutė vie
naip padainuoja dainą, kita kitais žodžiais, palyginam kurie
gražesni",— sako Irma tai pačiai korespondentei.
Dabar mūsų ansamblį lanko 53 vaikai. Su jauniausia grupe
esame parengę programėlę „Kiaulių neganis, ponu nebūsi",
su pagrindine— „Advento dainos ir žaidimai", „Bėk, bėk,
bitela, in savo vietelį". Planuojame (visas ansamblis) išmokti
daug žiemos ciklo dainų ir surengti Nedzingės bei aplinkinių
kaimų gyventojams koncertus-pokalbius.
Respublikinėje spaudoje jau nuogąstaujama, ar folklori
niuose ansambliuose neapsigyvens kičas. Visko gali būti.
Kartą kažkokiuose kursuose viena pranešėja ragino mokyk
lose steigti folklorinius ansamblius ir dainuoti panašiai kaip
„Ratilio" dainuoja. Man atrodo, mums, kaimo dainininkams,
tikrai nereikia nieko kopijuoti. Dainuokime kaip mūsų mo
čiutės dainavo, juk kiekvienas kaimas, ypač Dzūkijoje, toks
savitas.
Didžiausias mano troškimas, kad mano mokiniams liau
dies daina taptų kasdiene būtinybe, kad ją dainuotų ne tik
scenoje, kad mano mokiniai nesigėdytų paraudoti netekus
artimųjų, taip, kaip dar rauda jų tėvai, kad kiekviena daina
pasiektų jų širdis.
O sunkiausia matyti, kaip nyksta mūsų kaimas, unika
lus, dainingas, sceną mėgstančių žmonių kaimas.
V A N D A MOCKEVIČIENĖ
Varėnos rajono Nedzingės kaimo
kultūros namų meno vadovė

*

FOLKLORAS IR DABARTIS

Du festivaliai
„Baltica-88 "
Jau surengti du tarptautiniai folkloro festivaliai „Baltica":
1987-aisiais — Vilniuje, 1988-aisiais — Rygoje. Laukiame tre
čiojo Estijoje. Tačiau ir šiuos du palyginti jau galima. Nepasa
kysi — pas mus viskas gerai, o pas juos blogai, ar atvirkščiai.
Tiesiog norėtųsi konstatuoti faktus, o kai kuriuos ir Įvertinti.
Kas dalyvavo Rygos šventėje, esame išvardiję praeito lei
dinio kronikoje. Taigi nesikartosime, dabar — smulkiau apie
jo eigą.
Festivalis „Baltica-88" prasidėjo liepos 10 dieną, dalyvių
iš Latvijos suvažiavimu Rygon, repeticijomis Sporto rūmuose,
draugystės koncertais Preiliuose ir Valkoje, parodos „Latvijos
folkloriniai ir etnografiniai kolektyvai" atidarymu Siguldoje.
Pirmadienį, liepos 11 dieną, Rygon rinkosi kolektyvai
iš broliškų respublikų. Tą pačią dieną jie apžiūrėjo miestą ir
pajūrį. Latvių kolektyvai koncertavo Valmieroje.
Antradienį vienas po kito sugužėjo ansambliai iš užsie
nio. Vyko atidarymo koncerto repeticija Sporto rūmuose,
po jos svečiams surengtas vargonų muzikos koncertas Domo
katedroje, atidaryta liaudies meno, įvairių Latvijos sričių
tautinių kostiumų ir liaudies instrumentų paroda naujausioje
parodų salėje — buvusiame Arsenale. Būrys dalyvių, kores
pondentų dalyvavo spaudos konferencijoje, kurioje informa
ciją teikė oficialūs asmenys, festivalio organizatoriai, koncer
tų režisieriai, svečių kolektyvų vadovai. Vakarop gausūs bū
riai latvių, estų, lietuvių ansamblių su vėliavomis skubėjo
prie Krišjanio Barono paminklo nusilenkti latvių dainų tėvui.
Kas norėjo, vakare galėjo klausytis chorinės muzikos kon
certo Rygos universiteto Didžiojoje salėje ar skubėti į sena
miesčio aikštes bei parkus, kur koncertavo latvių kolektyvai.
Trečiadienį — generalinė atidarymo koncerto repeticija
(ir, ko gero, apskritai paskutinė bendra repeticija). Kolekty
vų vadovai buvo pakviesti į priėmimą Rygos LDT vykdoma
jame komitete. Penktą valandą vakaro prasidėjo kelias valan
das trukęs festivalio atidarymo koncertas. Iškart po jo —
įspūdingiausia šventės dalyvių eisena į Rygos senamiestį (kaip
gaila, kad eisenos nebuvo Vilniuje!), koncertai-pasidainavimai
senamiesčio aikštėse, vakaronė Dauguvos krantinėje su Sau
lės palydėjimo ritualu, burlaivių plukdomais degančiais vai
nikais, su latvių tautinės vėliavos pakėlimu.
Ketvirtadienį, kas norėjo, skubėjo į kūrybinę konferen
ciją „Folkloras ir mūsų dienų kultūra". Joje buvo matyti ne
mažai lietuvių. Po pietų festivalio dalyviai, dalis prijaučian
čiųjų išvažiavo į Siguldą, aplankė Turaidos pilį, pasidainavo
Dainų kalne, o vakarop visi linksmai šoko ir dainavo, valgė
vakarienę didžiulėje pievoje Gaujos slėnyje.
Penktadienį iš ryto festivalio dalyvių laukė Rygos liau
dies buities muziejus. Kiekvienoj troboj vaišino, dirbo tra
dicinių amatų darbus. Kolektyvai vaikščiojo kur norėjo, dai
navo kada norėjo, šio to ir liaudies meistrų mugėje nusipirko.
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per vienerius metus
O po pietų, pasidaliję į nedideles 5— 7 kolektyvų grupeles,
išvažiavo koncertuoti — kas į Rygos Sporto rūmus, kas į Jūr
malą, kas į Jelgavą, Ikškilę ar Saulkrastę. Penki Lietuvos ko
lektyvai buvo padalyti \ 3 grupes: W U „Ratilio" visur kon
certavo su Inkaklių etnografiniu, V IS I su čiurlioniukais, o V ie
tinės pramonės ministerijos PK TI folklorinis ansamblis —
vienas.
Šeštadienį iš ryto senamiestyje vyko liaudies meistrų
darbų paroda ir mugė. Nors purškė lietutis, tačiau buvo smal
su pažvelgti ir į suomių, švedų liaudies amatus, nusipirkti
ąsotį ar puodynėlę, pasipuošti latviškais tradiciniais papuoša
lais, pasiklausyti Latvijos kaimo kapelų. Po pietų koncerti
nės grupės išvyko į Bauskę, Cesį, Limbažius, Jūrmalą, kon
certuota ir Rygos Sporto rūmuose.
Sekmadienio rytą galėjome žiūrėti mėgėjiškų kino filmų
festivalio „Daina", skirto folklorinei tematikai, filmus. O po
pietų visi išskubėjome į Ogrės miesto estradą, kur festivalio
pabaigos koncertas tęsėsi beveik keturias valandas. Čia gražiai
buvo pagerbti visi šventėje dalyvavę ansambliai bei jų vado
vai. Grįžus Rygon iš Ogrės,— atsisveikinimo vakarienė Sporto
rūmuose.
Tokioj gausybėj renginių bei reginių ir paskęsti buvo
galima. Gelbėjo trimis kalbomis (latvių, anglų, rusų) leidžia
mas festivalio dienraštis „Baltica-88", kurio tiražas —
40 tūkstančių egzempliorių, o apimtis ir dydis — kaip mūsų
„Gimtojo krašto". Jame buvo spausdinama visa informacija
apie tos ir sekančios dienos renginius, daug nuotraukų iš įv y 
kusių koncertų, pristatyti (su nuotraukomis) visi festivalyje
dalyvavę ansambliai, apibūdinta kiekvieno kolektyvo veiklos
kryptis ir kt. Tačiau daugumai (bent lietuviams — tikrai) įdo
miausias ir vertingiausias pasirodė skyrelis „Nuomonės apie

folklorą", kuriame savo mintimis (laikraštyje buvo spaus
dinami interviu) dalijosi latvių liaudies meno žinovai, fo l
kloristai, kompozitoriai. Paimtas interviu ir iš mūsų Zitos Kelmickaitės. Net nežinau, ko dar iš šio laikraščio (per festivalį
išėjo 7 numeriai) galėjome pageidauti. Gaila, kad Vilniaus
festivaliui LTSR kultūros ministerija nesiryžo leisti tokios
operatyvios spaudos.
Festivalio „Baltica-88" dalyviai nusiuntė kreipimąsi Suvie
nytųjų Nacijų Organizacijai, prašydami artimiausius metus
paskelbti folkloro metais.
Festivalio organizatoriams taip pat galima padėkoti už
gerai paruoštą atributiką: visi dalyviai gavo po knygelę „Bal
tica-88", kurioje sudėta iš anksto gauta informacija apie kiek
vieną dalyvaujantį kolektyvą, po keletą pakvietimų ir kon
certų programėlių gražiuose vienoduose aplankėliuose su šven
tės simboliu — Austros (Gyvybės) medžiu. Kiekvienam daly
viui buvo duota ant kaklo nešiojama kortelė (šalis, kolekty
vas, pavardė, vardas). Ypač maloniai nuteikė tai, kad kolek
tyvus globoję palydovai į koncertus lydėdavo apsirengę kaip
ir dalyviai,— latviškais tautiniais rūbais.
Pagal rengėjų sumanymą, festivalio leitmotyvas turėjo
būti Saulės dainos, šokiai, rateliai. Juk kiekviena tauta vienaip
ar kitaip švęsdavo vasaros saulėgrąžą (latvių Lyguo, mūsų
Rasos, Joninių šventės). Tačiau atrodė, kad apie tai žinojome
ir šiek tiek buvome įsiklausę į rengėjų sumanymą tik mes —
lietuvių ansambliai — ir estai. Bent jau toks vaizdas liko iš
atidarymo koncerto (vyriausiasis režisierius P. Petersonas,
atskirų grupių vadovai — G. Ordelovskis, I. Saulytė, A. Baumanė, H. Staltė, V. Kuokamegis; scenarijaus autorė — M. Za
lytė). Iš vienos pusės, tas leitmotyvas gal kiek ir apsunkino
koncerto režisūrinę dinamiką (daug ratelių, tęstinių dainų),
gal nebuvo daugiau ir įvairiapusiškiau akcentuotas (ko pasiFestivalyje — visi savi.
Ir kviesti, ir patys atvykę.

K. Driskiaus nuotrauka
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tuose atskleisti savo tautos folkloro įvairovę. Apskritai, paly
ginti su Vilniumi, jautėsi daug didesnė pagarba svečių menui:
kolektyvai galėjo parodyti ne vieną ar du numerius, o 15— 25
minučių programėles. Nors koncertuoti buvo važiuojama ir
kitur, kolektyvas, nenorėdamas kartotis, galėjo rodyti skirtin
gą repertuarą.

gedo tie žiūrovai, kurie rengia saviveiklinių ir protesinių
kolektyvų pasirodymus). Antra vertus, folkloristams būtų buvę
įdomu palyginti, kaip tas pats leitmotyvas skamba įvairių tautų
liaudies kūryboje (bet šito dauguma svečių kolektyvų nesisten
gė parodyti).
Šventėje sukiojosi Lietuvos radijo žurnalistai, televizijos
atstovų nematėme. Šį festivalį su videoaparatūra filmavo Moks
linis metodinis kultūros centras (bus galima pamatyti). Matyt
taisydami padėtį televizijos darbuotojai savaitraščio „Kalba
Vilnius" 33 numeryje išspausdino kompozitoriaus, „Ratilio"
instrumentinės grupės vadovo, festivalio dalyvio Algirdo Klo
vos straipsnį „Ten prie Dauguvos krantų" ir žurnalisto Jo
no Albertavičiaus „Austros medžio pavėnėje". Nekartodama
jų minčių, keletą palyginimų, pastabų tarsiu ir aš.
Kokie teigiami Rygos šventės bruožai? Pirmiausia, ji
buvo tikrai baltiška. Vilniuje tai buvo tarptautinis folkloro
festivalis, Latvijoje— daugiau „Baltica". Jame dalyvavo gau
sokas būrys svečių iš Baltijos kraštų — Suomijos, Švedijos,
Norvegijos, Lenkijos, VFR, latvių išeivių ansambliai iš Švedijos
(„Vilcejas"), iš JAV („Kolibri"), net latvių ansamblis iš Baš
kirijos. Apie svečių latvių kolektyvus negalima pasakyti, kad
jie būtų grynai folkloriniai — daugiau besiremią folkloru.
Tačiau džiugino ir jaudino organizatorių dėmesys savo tautie
čiams, noras parodyti, kuo dabar gyvena Latvijos folkloras,
svečiams suteikta galimybė koncertuoti, pasijusti savo tautos
dalele. Kitas dalykas,— Rygos festivalis daug baltiškesnis
buvo ir tuo, kad koncertuose, ypač tuose, kurie vykp įvairių
miestų lauko estradose, daug laiko buvo skirta latvių folklo
rinių ir etnografinių ansamblių pasirodymams, kai kur —
ir latvių tautinių šokių kolektyvams. Kur ir kaip geriau pažinti
šalies, kurioje vieši, liaudies kūrybos įvairovę? Tai, manyčiau,
labai prasmingas ir vertas dėmesio dalykas ateičiai.
Rygos „Baltica" buvo ir folkloriškesnė. Šventėje nemė
ginta, kaip Vilniuje, mėgdžioti Dainų šventės Ansamblių vaka
ro, todėl koncertuose vyravo folkloras. Net tautinių šokių
ansambliai šoko latvių folklorinių šokių variantus, be To, ir
tokių ansamblių buvo mažiau. Tik, deja, labai jau į akis krito
baletinis šokėjų žingsnis, trafaretinė, dirbtinė šypsena, dekla
ratyvūs rankų gestai. Čia ir ryškėjo, kad folkloro jėga — pa
prastumas, natūralumas, tarpusavio bendravimo šiluma, o ne
dirbtinis pasirodymų žvilgesys. Net pradėjau galvoti, jog
geriau tie tautinių šokių kolektyvai būtų šokę scenines kom
pozicijas — juk, šiaip ar taip, dainų ir šokių ansambliai per
beveik 50 metų virto atskiro žanro (su savo pliusais ir minu
sais) atlikėjais, ir grūstis po folkloro vėliava kažin ar jiems
beverta. . .
Visus dalyvius žavėjo laisvumas, užvaldęs Siguldos nacio
naliniame parke, Liaudies buities muziejuje ir Gaujos slėnyje.
Eik, kur nori, daryk, ką nori — ar įlipęs į Turaidos pilies bokštą
dainuok, ar ilsėkis medžio pavėsyje, ar užėjęs į trobą muziejuje
būk pavaišintas namine duona, sūriu, medumi ir žiūrėk, kaip
senas audėjas audžia ar jaunutė mergaitė tautiniais rūbais
mezga raštuotas pirštines. Pas juos (kaip ir pas mus Rumšiš
kėse) nebuvo žiūrovų — jais buvo dalyviai vieni kitiems.
Gerai tai ar blogai?
Organizatorius reikia pagirti ir už tai, kad festivalio ren
ginius galėjo matyti ne tik Rygos, bet ir kai kurių rajonų
centrų gyventojai. Be to, nebuvo dviejų vienodų koncertų,
dalyvių perdaug nenuvargino bendros repeticijos, todėl kiek
vienas kolektyvas turėjo puikias galimybes laisvuose koncer-

Gerai, kad, vykstant „Balticai", latviai sugebėjo surengti
ir folklorinių filmų festivalį, tik gaila, kad dėl mūsiškių neap
sižiūrėjimo jame nedalyvavo nė vienas lietuvių kino mėgėjas.
Malonu taip pat, kad senamiestyje vykusioje mugėje
galėjome pamatyti įvairių festivalyje dalyvavusių tautų liau
dies meistrus, jų dirbinius.
Na, o mokslinė-kūrybinė konferencija, atvirai sakant,
nepatiko. Gerai, kad ji buvo, tačiau. . . Pradėta pernelyg aka
demiškai, klausytojai apipilti faktais ir skaičiais apie latvių
folklorą (kuriuos vis tiek geriau kur nors perskaityti), prob
leminės diskusijos taip ir nepasiekta. Salė buvo radiofikuota,
tačiau kas iš to, jei iš latvių kalbos | rusų kalbą vertė
visiškai pašalinis žmogus, — nesuprasdamas specifinių folklo
ro terminų ir frazių, jis jas visiškai praleisdavo, neišversdavo. Galbūt būtų buvę geriau, kad konferenciją būtų vedęs
ne folkloristas mokslininkas, o praktikas, nes Politinio švie
timo namų salėje susirinkę įvairių tautų folkloro mėgėjai
laukė ne sausų faktų, o gyvų minčių, diskusijom
Kas dar nepatiko Rygos festivalyje? Visų pirma — labai
prasta garso operatorių darbo kokybė, tiek per atidarymo
koncertą Sporto rūmuose Rygoje, tiek didelėse lauko estradose.
Jeigu jau atsisakoma natūralaus garso skambėjimo didžiu
lėse salėse ar lauke, tai garso stiprinimu, skambesio kokybe
reikia rūpintis, kad mikrofonai nebūtų tik scenovaizdžio atri
butas. O dabar, deja, garso kokybė priklauso nuo konkretaus
vadovo iniciatyvos ir sugebėjimo priversti operatorius dirbti
savo darbą.
Kitas dalykas, — koncertų dalyvius (ko gero, ir žiūrovus)
nuvargindavo 3— 3,5 valandos trunką koncertai, ypač išvažiuo
jamieji. Prasidėdavo jie 19— 20 valandą, po jų dar vakarienė
lauke, bendras pasilinksminimas — vakaronė ir 1— 1,5 valan
dos trunkanti kelionė atgal. Tokie koncertai tikrai per ilgi,
tačiau būtent čia kolektyvai turėjo laiko parodyti ką nori.
Be to, turint galvoje, kad ne visuose Latvijos rajonuose folk
loras populiarus, festivalio nuotaikos galėjo padaryti gerą
įtaką gyventojams.
Vargino labai nedėkingi folkloro koncertams Rygos se
namiesčio kiemai ir aikštės. Jokių amfiteatrinių vietų, jokių
suolų. Pirma, antra stovinti klausytojų eilė dar mato ir girdi,
o toliau aplink juos susibūrę — nieko. Bet tai — objektyvi
realybė.
Kas pas mus buvo geriau? Visų pirma tai, kad šventės
dalyviai gyveno vienoje vietoje — Saulėtekyje, Universiteto
ir VISI bendrabučiuose. Kadangi Vilniuje vyko penki vienodi
paradiniai koncertai Kalnų parke, tai didžiausia vertybė buvo
galimybė vakarais kartu pamuzikuoti, pašokti, pabendrauti,
susidraugauti. Rygoje to nebuvo, kolektyvai gyveno išmėtyti
po visą miestą ir vakarones galėjo suruošti tik sau. Kaip tei
giamą dalyką reikėtų pažymėti tai, jog Lietuvoje svečių an
samblius šefavo darbo kolektyvai, o saviveiklininkai surengė
jiems koncertus. Rygoj šito lyg ir nebuvo.
Na, ir tikrai nepalyginsi mūsų senamiesčio kiemelių ir
aikščių folkloriniams koncertams, vakaronėms! Vien Alumna
tas ko vertas! Mūsų žiūrovai taip pat neginčijamai aktyvesni.
O neigiama pas mus — visų pirma tie penki paradiniai
koncertai Kalnų parke. Juose vyravo ne folkloras, o dainų
ir šokių ansambliai, kuriems išeikvota daugiausia repeticijų
(ir pačios šventės) laiko. Vieno, daugiausia dviejų koncertų
tokiame dėkingame amfiteatre kaip Kalnų parkas gal ir rei
kėjo, bet penkių — ne. Tuo labiau, kad svečiai juose tegalėjo
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parodyti tik po vieną ar du savo programos numerius.
Ko gero, perdaug režisūros, per mažai laisvumo (taip
pat laiko) buvo Rumšiškėse. Apskritai, „kietai" surežisuotuose
koncertuose Vilniuje praktiškai nebeliko vietos autentiškiems
etnografiniams kolektyvams, jų vietoje rodėme paslankesnius
miesto folklorinius ansamblius. Senųjų kolektyvams tebuvo
suteikta „garbė" priiminėti ir vaišinti svečių ansamblius Rum
šiškėse. Tik tiek.
Kokios mintys kyla mąstant apie ateitį? Pirmiausia, ar daug
mes turime etnografinių ansamblių, galinčių visapusiškai re
prezentuoti Lietuvos folklorui už jos ribų? Vargiai 10 suras
tume. O kiek tokios paskatos vertų folklorinių ansamblių? Irgi
panašiai. A r tai neturėtų kelti minčių, kad besikuriantiems ir
besiburiantiems naujiems (ir ne tik naujiems) kolektyvams,
kurių Respublikoje yra apie 900, būtinai reikia turėti savo v e i
dą, giliai jausti tradiciją, ja remtis, neignoruoti taip pat moksli
ninkų ir tyrinėtojų nuomonės. Tai folkloriniams ir etnografi
niams ansambliams vadovauti besiimančių sąžinės ir atsakomy
bės reikalas. Kultūros darbuotojai, folkloras — ne mada, falšas
šioje srityje iškart pastebimas. Antra — ir mums iš svetur į fo l
kloro šventes reikėtų kviestis, kur dar yra, ne stilizuoto, o kuo
autentiškesnio folkloro atstovus. Mes turime kuo didžiuotis —
tad nesumenkinkime savęs.
Kyla dar viena problema. Lietuvoje itin gyvas folklori
nis judėjimas. Į Rygą, be šimto dalyvių, atvažiavo antra tiek
folkloro gerbėjų iš įvairių į šventę nepakliuvusių ansamblių.
Tai žmonės, iš visos širdies atsidavę liaudies menui, gerbian
tys ir suprantantys kitų tautų folklorą. Kur jiems apsigyventi,
kaip gauti bilietus į renginius, kur sužinoti visą informaciją?
Latvijoje apie renginius informavo laikraštis. O kaip bus, jei
ir Estijon toks gausus gerbėjų būrys iš Lietuvos važiuos,
o paskui pas mus iš Latvijos bei Estijos? Gal būtų įmanoma
festivalio organizatoriams paieškoti galimybių bent kiek orga
nizuotai priimti tikruosius folkloro gerbėjus, bent jau nak
vynę ir informaciją jiems suteikti. A r palikti viską savieigai?
Na, o baigti norėčiau latvių folkloristų mintimis. Janis Ro
zenbergas sako: „Nemenkinant folkloro festivalio vaidmens,
kurį jis atlieka populiarindamas liaudies meną, reikia pripa
žinti su tuo susijusias problemas. Jau pati festivalio idėja
prieštarauja folkloro esmei, jo turiniui. Atėjęs į sporto rūmus
ar koncertų salę, įsiliejęs į grandiozinį, režisieriaus sukurtą
pasirodymą, folkloras naikina savo giliausiąją esmę, natūra
lumą ir teisingumą. Todėl čia greičiau vartotina sąvoka „folklorizmas", o ne „folkloras", ji labiau tinka įvairioms folkloro
stilizacijoms — visam tam, kas jau yra folkloro „antrasis g y 
venimas", apibūdinti. Reikia suprasti, kad stilizacija ir per
dirbimas (neretai lydimi pagražinimų ir butaforijos) — ne
folkloras" („Balti ca-88", Nr. 5). Martinis Boiko teigia: „Nauja
sis folklorizmas, kaip ir daug kas kita, buvo reakcija į reiškinį,
kurį galima pavadinti etnošou arba folkloro šou. Labiausiai
ši tendencija išryškėjo daugelyje dainų ir šokių ansamb
lių (. . .) Tai reiškinys, mano manymu, susijęs su bendromis
to laikotarpio tendencijomis. Galima pasakyti taip: etnošou
buvo vienas iš netikrai blizgančio fasado elementų, tarnavusio
stagnacijos laikotarpio pagražinimui, menamo sužydėjimo ir
nacionalinių santykių idilijos išraiškai. Kai prireikdavo pa
radinių blizgančių koncertų, „liaudiškumą" juose paprastai
deklaruodavo folklorui labai tolimi kolektyvai (. . .).
Nuo seniausių laikų folkloras turėjo daug įvairių funk
cijų. Tarp jų etniškai konsoliduoti ir užtikrinti kultūros savi
tumą. Liaudies menas — ne ėdžios kompozitoriaus kūrybai,
o lygiateisė ir lygiavertė kultūros sritis. Ir tokia tegu lieka."
(„Baltica-88", Nr. 4).
EUGENIJA VENSKAUSKAITĖ
LTSR mokslinio metodinio
kultūros centro Choreografinio
folkloro sektoriaus
jaunesnioji mokslinė bendradarbė
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Tarptautinis
— Maskvoje
Praeiti metai išties buvo turtingi folklorinių renginių.
Festivalio „Baltica" estafetę tęsė Ryga, o M askvoje vyko dar
didesnis tarptautinis festivalis, savo užmojais pranokęs kitus.
Tik. . . A r tai buvo įvykis Maskvos gyventojams? Į akis krito
reklamos ir informacijos stoka, todėl nenuostabu, kad, baigian
tis festivaliui, dauguma maskviečių net nebuvo girdėję apie
šį grandiozinį renginį. O dalyvavo jame Amerikos, Kanados,
Maroko, Kubos, Anglijos, Prancūzijos, Ispanijos, Vengrijos,
VFR, Lenkijos, Bulgarijos, Rumunijos, Graikijos, Jugoslavijos,
Mongolijos, Korėjos, Kinijos, Vietnamo, Suomijos folkloristai,
taip pat kolektyvai iš visų sąjunginių bei autonominių respub
likų. Lietuvai atstovavo vaikų ansamblis „Tututis" iš Kauno,
Eržvilko bandonistai ir Vilniaus „Jievaras".
Apie vyksiantį renginį žinojome jau praeitą žiemą. Tačiau
biurokratiniai susirašinėjimai ir nuolatiniai skambučiai neiš
sklaidė begalės neaiškumų: kur gyvensime, kur ir kaip mai
tinsimės, kada koncertuosime, kada atvykti.
Pagaliau gavome nurodymą atvykti rugpjūčio 3-ą dieną
(o festivalio pradžia — rugpjūčio 12 dieną). Mums, jau turin
tiems Vilniaus „Skamba skamba kankliai", ,Baltica-87" patyri
mą, darėsi neramu. Ką veiksime tiek laiko Maskvoje? Gal
lankysime muziejus? Ne! Repetuosime! Tad pasitarę nuspren
dėme atvykti tik rugpjūčio 7 dieną. Dar teisingiau pasielgė
estai, atvažiavę, kaip ir užsieniečiai, rugpjūčio 11 dieną —
dėl to jų pasirodymų kokybė nenukentėjo.
Nesklandumai apsistojant viešbutyje (mat važiavome be
kyšių) lyg ir nesugadino nuotaikos. Ir festivalio rengėjais
skųstis nederėtų: buvo 3 štabai, teikiantys. . . skirtingą in
formaciją. Repeticijų tvarkaraštis sudarytas gana skrupulingai,
bet. . . dalyviams tekdavo kukliai palaukti po penketą valandų,
kad parodytų savo vienos minutės numerį. „Tobulėjimo" savai
tė buvo skirta daugiausia įėjimų, išėjimų ir aplodismentų
repetavimui.
Trumpai apie atidarymą M. Gorkio parke. Visi kolektyvai
tuo pačiu metu turėjo šokti savo tautinius šokius (mat v i
somis išgalėmis buvo norima sudaryti įspūdį, kad išvargusiems nuo ilgų repeticijų dalyviams labai linksma), o „akom
panavo" jiems visu garsumu plyšaujanti „Kalinka" ir scenoje
šokančios nenusakomos iš pirmo žvilgsnio tautybės šokėjos
(tai buvo „Siverka") peroksidiniais plaukais, blizgančiais
drabužiais. Atidarym o koncertas „Žaliajame teatre" truko
apie tris valandas. Tai buvo vienintelė proga pamatyti visus
festivalio dalyvius, kadangi jie patys buvo ir žiūrovai, tikrųjų
žiūrovų tarp jų buvo gal koks dešimtadalis. Autentiško fo lk 
loro sąskaita daugiausia laiko buvo skirta judriems koncer
tiniams numeriams: šokiams, akrobatiniams numeriams. Reži
sierių nuomone, orūs autentiški kolektyvai per prasti ištai
gingai scenai.

Festivalio koncertai vyko įvairiuose Maskvos parkuose,
tačiau buvo neįmanoma sužinoti, kur koncertuos vienas ar
kitas ansamblis. „Puikus" greta esančių kelių estradų įgarsini
mas padėdavo vienam ansambliui visiškai nustelbti
kitą.
(Anoks ten koncertas, kai susirenka tik 5— 7 žiūrovai.) Užtat
dauguma dalyvių traukėsi nuo gaudžiančių estradų, ieškojo
atokesnių vietų parke, norėdami ramiai padainuoti, pašokti.
Be to, taip ir nesupratome, nuo ko mus saugojo pulkai m ili
cininkų.
Tik iš dalyvių eisenos Raudonąja aikšte ir Markso pros
pektu maskviečiai ir jų svečiai pajuto festivalį, karštai plojo
dainuojantiems, grojantiems, šokantiems kolektyvams. (Beje,
tarp daugelio tautų vėliavų, matyt pokario metais pirmą kartą
čia suplevėsavo lietuviška trispalvė.)
Be koncertų lauke, turėjome dar vieną — erdvioje Mašinų
gamyklos salėje. Žiūrovai — beveik tie patys, t. y. patys daly
viai. Tad kyla klausimas — kam organizuoti tokio masto festiva
lį ten, kur nėra žiūrovų? Ir dar vis pabrėžiant, jog tai — pir
mas tarptautinis folkloro festivalis Tarybų Sąjungoje?J
Vienintelė vieta, kur ir patiems dalyviams buvo sunku
patekti,— uždarymo koncertas prestižinėje viešbučio „Rosija"
salėje, o svarbiausia — jame negalėjo dalyvauti nė vienas
autentiškas kolektyvas. Kaip ryškiausias šio koncerto ir viso
festivalio simbolis kolektyvams buvo įteikta blizganti, didžiu
lė gipsinė ir jau spėjusi apsilupinėti duona!
Festivalio metu vyko įvairių tautų liaudies meno mugės,
dirbo amatų meistrai. (Lietuvai atstovavo vytelių pynėjos
G. Barauskienė ir J. Rudauskienė bei medžio drožėjas ir kal
vis A. Martinaitis.)
Folkloro centre buvo organizuojamos diskusijos, semina
rai ir kt., dirbo įvairios komisijos, surengta etnografinių filmų
peržiūra (kurioje irgi trūko elementariausios informacijos,
net patiems filmų autoriams beveik neįmanoma buvo sužinoti,
kada bus demonstruojami jų filmai). Iš folkloro teoretikų
kalbų buvo matyti, jog jie gana atitrūkę nuo gyvosios folk 
lorinės pasaulėjautos, tad ausį rėžė džiūgavimas „my mozgovoj centr folklorą". A r ne autentiškumo naikinimą, atidaryme
kalbėdamas apie tikrojo folkloro ugdymą, turėjo galvoje
I. Moisejevas, TSRS liaudies šokių ansamblio vadovas, „folk 
loro šulas", atstovaujantis šaliai Tarptautiniame folkloro ko
mitete (KIOF)? Apmąsčius festivalio eigą, toks klausimas
tikrai galėjo kilti.

Verba, tas žaliasis
Visa, kas gamtoje gyva, turi savo egzistavimo pradžią
ir pabaigą. Tačiau senuose tikėjimuose buvo manoma, jog
gyvybės jėga yra nesibaigianti — ji sukasi amžinu ratu, jos
gyvybės galia net galinti iš augalo pereiti žmogui.
Amžinai žaliuojantys mūsų krašto medžiai ir krūmai —
eglės, pušys, kadagiai ir pirmiausia išsprogstantis žilvitis,
beržas — buvo laikomi turinčiais antgamtinių savybių, o^ jų
vegetacinė jėga apeigų magijos dėka turėjusi persiduoti visai
augmenijai, gyvūnijai, žmogui.
Apeigose naudoti ir kiti žaliuojantys augalai — bruknie
nojai, pataisai, amalai.
Įvairiose Lietuvos vietose kadagio
šakelę, žilvičio su kadagiu puokštelę vadina verba. Kad ver
ba — kadagys, rodo ir ši daina:
Augo verbelė ant didžio dvarelio,
Ant tos verbelės drabnos šakelės,
Ant tų šakelių platūs lapeliai,
Ant tų lapelių gaili raselė.
Išeik, mergele, iš seklytėlės,
Tšnešk, mergele, šilko skarelę,
Susemk raselę į šilko skarelę,
Nunešk močiutei į seklytėlę.
Duos tau močiutė tris radastėles,
Viena radastėlė — aukso žiedelis,
Antra radastėlė — rūtų vainikėlis,
Trečia radastėlė — jaunas bernelis.
Aukso žiedelis ant šliūbavonės,
Rūtų vainikėlis — ant šėnavonės,
Jaunas bernelis — ant viso amželio.

(Lietuvių tautosaka. I t. — V., 1962. — P. 225— 226.)
Verbų sekmadienį, t. y. paskutinį gavėnios sekmadienį
(gavėnia — 40 dienų prieš Velykas) žmonės į bažnyčią neš
davosi verbą, kur ji būdavo pašlakstoma šventu vandeniu.
Taigi — du folkloro festivaliai per vienerius metus. . .
Parnešta verba laikyta kaip priemonė namams apsaugoti nuo
O nuo šiol tarptautiniai festivaliai kas dveji metai bus
perkūno trenksmo, gaisro, audros (verbą padegindavo ir pa
rengiami vis kitos sąjunginės respublikos sostinėje (1990 m.—
smilkydavo). Su pasmilkyta verba pavasarį pirmą kartą iš
Kijeve). Be abejo, kiekvienas renginys turi ir trūkumų, ir pri
gindavo bandą. Ugnis, kaip ir vanduo, turėjo pakelti augalų
valumų. Pavyzdžiui, M askvoje galėjome susipažinti su įvairių
magiškąją galią, kuri, kaip buvo tikima, persiduoda gyvu
šalių folkloru,— be fasadinių, čia dalyvavo ir autentiškų an
liams: šie bus sveiki ir vaisingi.
samblių. Kitas dalykas, kad jiems nebuvo lemta savęs atskleisti
Verbų rytą su verba (šakele) tėvas „plakdavo" motiną,
žiūrovams.
motina — vaikus, sakydami: „Ne aš mušu, verba muša, ar pri
Grižęs iš šio festivalio, vis dažniau imdavau mąstyti, jo g žadi margučių?", „Verba plaka, ne aš — būk laimingas, nuo
visai nebūtina folkloro festivalius rengti dideliuose miestuose. visų ligų apgintas", „Būk kaip buvęs, būk sveikas kaip žuvis".
Iš pasaulio patirties matyti, kad geriausi folkloro festivaliai Žodžiai lyg magiškosios formulės kartu su mušimo veiksmu
tie, kurie rengiami nedideliuose miesteliuose, tada jie tampa turėjo garantuoti sveikatą ir laimę.
Dirbtinės verbos — tai tos pačios verbos, gamintos apei
artimi ir brangūs ne tik dalyviams, bet ir gyventojams.
goms kaip atributas. Tiktai vadinamosios Vilniaus verbos
Taigi puoselėkime savuosius festivalius— „Baltica", pastaraisiais metais pelnytai laikomos tradiciniu liaudies menu.
„Skamba skamba kankliai", „Atataria lumzdžiai". Palyginti su Jų paskirtis labai plati: verba — ir suvenyras, ir dovana, ir
kitomis šalimis (jei jose belikęs toks folkloras, kuris atveža interjero puošmena. Verbos tinka laidotuvių šakai papuošti,
mas parodyti), mes galime didžiuotis — pas mus dar gyvas puokštei. Verbas, kaip puošybos akcentus, saugo ir parodoms
naudoja muziejai (tik po nedaug, nes verbos trapios).
archainis folkloras.
Verbų dieną Vilniuje labai populiari mugė (taip pat Ka
ziuko mugė kovo 4 dieną), kurioje gamintojai pardavinėja
VYTAUTAS MUSTEIKIS
verbas. Tai savotiškos meistriškumo varžybos. Verbų pažiūrė
ti ir įsigyti pulkais atvykstama iš kitų miestų ir respublikų.
LTSR mokslinio metodinio
Iš tikro reginys ir nuotaika žodžiais nenusakomi: gamta dar
kultūros centro Muzikinio folkloro sektoriaus
pilka, o spalvingos verbos žmonių rankose jau pasklinda po
vyresnysis mokslinis bendradarbis
Vilnių, vežamos į Kauną, kitus Lietuvos kampelius...
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gyvybės medis
Turima žinių, jog verbos Lietuvoje paplitusios XVI a.
Yra manančių, kad jas atvežę jėzuitų vienuoliai (vargu, nes
Italijoje verbos nėra paplitusios). Lenkijoje kai kur jos daro
mos ir vadinamos „palmomis". Tai rožinės, baltos vaškuoto
popieriaus gėlės ant šakelių (tokios pardavinėjamos Trakuo
se, Vilniuje). Kita nuomonė, jog verbos išsirutuliojusios vidur
amžiais iš cechų eisenų atributikos. Viena aišku: verbos sie
jamos su ikikrikščionybės tikėjimo, papročių, apeigų liekano
mis, mitais, liaudies menu, kuriuose išlikę daug augalinės
simbolikos.
Lietuvoje verbos gaminamos aplink Vilnių esančiuose
kaimuose: Kriaučiūnuose, Pasieniuose, Platiniškėse, Plytinėje,
Salotėse, Vilkeliškėse (apie 40 kaimų). Šiuo metu jas išmoko
daryti ir meno mokyklų moksleiviai, studentija. (Iki 1970 m.
verbos laikytos bažnytine devocionalija). Verbas daro šeimo
mis (šeima padaro po 300— 500 verbų). Augalai renkami jau
vasarą iš miškų, laukų ir darželių. Sudžiovintos sausos gėly
tės nudažomos. XX a. ketvirtąjį dešimtmetį pradėta dažyti
aniliniais dažais. Nuo trečiojo dešimtmečio verbos dėstomos
vainikėliais, nuo ketvirtojo — įvijomis, penktąjį dešimtmetį
atsirado geometrinį ornamentą primenantis juostų raštas,
septintąjį dešimtmetį pasirodė įvairių faktūrinių
aukščių.
1987 metais atsirado verbų su ataugėlėmis. Pastaraisiais me
tais labai mėgstamos verbos iš nedažytų augalų. Verbos būna
ilgos ir plonos, trumpos ir storos, vidutinio dydžio ir net labai
didelės.
Verbų spalvų deriniai siejasi su lietuvių liaudies drabu
žių — sijonų, prijuosčių, taip pat juostų, baldų tapybos, mar
gučių spalvomis. Ornamentinė ritmika artima juostoms, kera
mikai. Dėl savo spalvingumo, dekoratyvumo šis trapus dir
binys ateityje turėtų dar labiau įsitvirtinti mūsų gyvenime.

Kalėdų eglutė — taip pat gamtos jėgų prisikėlimo simbo
lis. Buvo ir Velykų eglutė — tai kilpinis įtaisas margučiams įs
tatyti, apipintas žaliais pataisais. Velykų eglutė — gyvybės
medžio simbolis. Jos vieta garbingiausia — ant stalo, prie
kurio buvo atliekamas ritualas — valgomi Velykų valgiai.
Nuo tos eglutės dovanoti kiaušiniai turėjo lemti laimę, svei
katą, apsaugoti nuo nesėkmių.
Per Sekmines, dygstant pasėliams, dar XX a. buvo ber
želiais kaišomos durys, jais vainikuojamos išgenamos karvės
(tai turėjo suteikti žmogui ir gyvuliui gyvybingumo galios).
Už apkaišytas karves šeimininkė piemenims duodavo kiauši
nių, sūrio (apeiginis veiksmas — gėrio linkėjimas). Piemenys
savo ruožtu miške keldavo „balių" ir giedodavo mitologines
giesmes:
Ganyklinis dievaiti,
Ganyk mano karvaitę. . .
Dažnai ganyklose buvo kuriami laužai, per juos šokinėjama, pučiami ragai
Kupole — kartis su kuokštu žolelių — buvo keliama per
Jonines — birželio 24 dieną. Per šią šventę taip pat buvo ku
riami laužai.
Žaliuojantis medis garbintas ir per vestuves — šakomis
buvo apkaišomas kambario kampas, statoma eglutė arba
šaka — iš jos daromas vestuvių sodas, prie kurio vykdavo
pagrindinė apeiga.
Žaliomis šakomis nubars tomas kelias mirusiam, jam pi
namas vainikas (dabar ir su spalvingomis verbomis).
Taigi senovės lietuvių apeigose žaliuojančio medžio kul
tas užėmė svarbią vietą. Vėliau jis buvo krikščionybės modi
fikuotas, pritaikytas bažnyčios apeigoms.

Daug apeigų ir burtų, gyvavusių liaudyje dar, palyginti,
visai neseniai, yra paveldėta iš senųjų pagoniškųjų apeigų,
iš augmenijos prisikėlimo švenčių (yra žinoma, jog išdygus
žolei buvo garbinama Žemyna — Žiedkėlė; šią šventę 325 m.
Katalikų bažnyčia susiejo su Velykomis). Yra užrašyta, jog
XIX a. pabaigoje Kėdainių ir Molėtų rajonuose balandžio i d.
buvo garbinamas gyvybės medis, kurį papuošdavo spalvoto
mis gėlytėmis, popierėliais ir nešdavo prie šventu laikomo šal
tinio. Papuoštą medelį įkeldavo į didelį medį. Į šaltinį mesda
vo pinigų, tikėdamiesi sveikatos ir laimės.

Ikikrikščioniškojo periodo religijoje ir apeigose buvo garbi
namas ne vien žaliuojantis medis, taip pat dvikamieniai, trikamieniai medžiai, miškai alkos — kaip dievų buveinės, me
džiai — kaip totemai, kaip vėlių buveinės.

Kai kuriose Lietuvos vietovėse dar XX a. per žiemos spei
gus eglišakiais buvo kaišomos namų durys, o merginos steng
davosi išsproginti šakelę ir tikėjo, jog ji atnešianti laimę.

Pjaustinėtos verpstės ir prieverpstės gausino linų derlių,
merginos kraitį, tapytos skrynios, spintos, pjaustinėtos rankš
luostinės linkėjo merginai ir jos busimajai šeimai gyvybingu
mo, vaisingumo. Augalų motyvais buvo marginami margu
čiai, puošiami geležiniai, mediniai kryžiai, krikštai, keramika,
jų buvo ir namų puošybos detalėse.

Merkinės apylinkėse Velykų dieną lalauninkai (kiaušinių
surinkėjai, dažniausiai vyrai) žaisdavo „Grūšelę": nusipynę
sprogstančių žilvičių vainikus, dalindavo juos merginoms.
Kitas paprotys: nuo balandžio iki Sekminių (septinto
mėnulio po Velykų) buvo žaidžiamas žaidimas „Žalio" — kiek
vienam reikėjo su savimi nešiotis šakelę. Kas, paklausus „Ža
lio", šakelės neturėdavo, privalėdavo ką nors dovanoti (poka
rio laikais žalią augalą pakeisdavo žaliu popierėliu). Sis žai
dimas Suvalkijoje buvo žaidžiamas dar visai neseniai — ant
roje mūsų amžiaus pusėje.
Per Užgavėnes buvo vežiojama More su žalių eglišakių
vainiku.
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Augalų garbinimas pasireiškė ir liaudies mene. Dažname
dirbinyje matyti lapai, šakos, žiedai, ir kt. Marškinių rankovės,
apykaklės buvo puošiamos (siuvinėjamos) rūtų, eglių šakelė
mis, įvairių formų lapukais, gėlytėmis, uogelėmis. Tai turėjo
ir magiškąją prasmę — apsaugoti, linkėti sėkmės.

Gyvybės medis ar jo šakelės, žiedai dažnai buvo apipi
nami ir kitais simboliais. Antai pumpuruotas, žieduotas medis
išauga iš puodo (puodas simbolizuoja žemę), medyje — paukš
čiai, šalia tupi šuo, stovi žirgas, raitelis, čia pat saulė bei kiti
dangaus kūnai ir kt. Taigi mikro ir makro pasaulyje visa susi
ję
AUŠRA KARGAUDIENĖ
Kauno M. K. Čiurlionio dailės
muziejaus vyresnioji mokslinė
bendradarbė

Margučiai
Jau senų senovėje žmogus pastebėjo, kad kiaušinyje glūdi
gyvybės užuomazga, todėl tikėjo jo magiškąją galia ir naudojo
jį žemdirbystės, gyvulininkystės, kartais vestuvių apeigose bei
papročiuose. Kiaušinis tapo gyvybės, jėgos, derlingumo, vai
singumo, pavasario pradžios simboliu, kovos su blogiu priemo
ne. Jis saugojo nuo mirties, nuo piktų dvasių, blogų akių,
kerų, gaisro, ligų ir kitų nelaimių. Senovės žemdirbiai aukojo
juos po žiemos miego atgimstančioms, prisikeliančioms d ievy 
bėms. Tikėdamiesi didesnio jų prielankumo, puošdavo kiauši
nius prasmingais simboliais.
Lietuvių margučius mini M. Mažvydas (1549 m.), M. Dauk
ša (1595 m.), o X IX amžiuje L. Jucevičius, M. Valančius, M. Kat
kus ir kiti autoriai kiek plačiau aprašė su kiaušiniais susijusius
pavasario papročius. Margučius kaip tautodailės objektą pir
masis pripažino žinomas Lietuvos kultūros tyrinėtojas, arche
ologas ir tapytojas T. Daugirdas. Jis pats juos kolekcionavo.
Ragino margučius rinkti V. Kudirka ir J. Basanavičius. Pastara
sis buvo sukaupęs nemažą jų rinkinį Lietuvos mokslo draugijo
je. Tačiau didžiausią margučių kolekciją turėjo kraštotyrinin
kas B. Buračas. Deja, didelė jos dalis žuvo per paskutinįjį
karą.
Margučiai — vieni trapiausių tautodailės objektų, todėl
Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Kapsuko ir kitų Lietuvos muziejų
saugomuose rinkiniuose — daugiausia X X amžiaus margučiai,
tik labai nedaug jų išlikę iš X IX a. pabaigos.
Norint suvokti, kokią vietą margučiai užėmė lietuvių liau
dies gyvenime, reikia išmanyti juos lydėjusią tautosaką, pa
pročius bei apeigas.
Pradėjęs pavasario darbus, išaręs pirmąją vagą, artojas
aukojo kiaušinį žemės deivei Žemynai; eidamas sėti sėmenų,
nešdavosi kiaušinių ir margučių,— kiaušinius lauke suvalgyda
vo, margučius parsinešdavo namo. Pirmą kartą į ganyklą iš
genant bandą, po tvarto slenksčiu šeimininkė padėdavo kiau
šinių bei margučių. Juos peržengę gyvuliai turėję igyti kiauši
nio savybių: tapti gražūs, apvalūs. (Paprastai gyvulius išginda
vo per Jurgines — balandžio 23 d.) Kiaušinių, duodavo ir
kerdžiui, dalindavo juos elgetoms, dėdavo prie gyvulių globėjo
švento Jurgio altoriaus.
Lietuvoje, kaip ir daugelyje kitų pasaulio kraštų, kiauši
niai buvo marginami pavasarį: prieš Velykas, A tvelykį, Jurgi
nes, rečiau — prieš Sekmines, o kai kada tarp Velykų ir Sek
minių.
Didžiausia, triukšmingiausia šventė buvo Velykos, išsau
gojusios daugybę prosenovinių papročių. Svarbiausias Velykų
atributas buvo margučiai. Kartais, nesulaukę pamaldų pabai
gos, vyrai pradėdavo daužauti, mušti atsineštus į miestelį
margučius, o sugaudus varpams, visi — pėsti, raiti, važiuoti —
skubėdavo namo. Buvo tikima: pirmieji sugrįš namo, pirmieji
sudauš margučius, pirmieji ir vasaros darbus nudirbs.
Margučiai ant stalo būdavo sudedami į molinį dubenėlį ar
pintinėlę, papuoštą rūtų, bruknienojų šakelėmis, pataisais arba
į kokiame nors inde sudaigintas avižas, rugius.
Apie Kupiškį, Vabalninką ir kai kuriose kitose Lietuvos
vietovėse parėdydavo kiaušinyną — Velykų medį. Tai būdavu
si medžio šaka ar lazdelė su 9— 12 šakelių ir jų viršūnėse įtaisy
tais lizdais (žiedais) margučiams sudėti. Kiaušinyną apipindavo, apkaišydavo žalumynais, sausomis gėlėmis, spalvotais

popierėliais bei iš tešlos iškeptais paukšteliais.
Pirmosios Velykų dienos pavakary kiemuose, galulaukėse,
kryžkelėse būriuodavosi ne tik paaugliai, bet ir suaugę vyrai,—
miklendavo, kalendavo į dantis margučius norėdami išsirinkti
stipriausiąjį, daužaudavo „iš atimtinių". Daugelis iš anksto
pasirūpindavo stiprių margučių — išgręžę kiaušinyje skylutes,
išpūsdavo jo turinį ir prileisdavo į jį tirpyto cukraus ar smalos,
kiti išskaptuodavo iš ąžuolo, džiovinto sūrio ar darydavo prike
pą (kepdavo suplaktą margutį, pastatę smaigaliu į karštus
pelenus). Sugautas kiaušinio padirbinėtojas būdavo tuoj pat
nubaudžiamas. Pasidarę iš medžio ar jo luobos lovelį, vyrai
ritinėdavo „kiužius" (sudužusius kiaušinius).
Šiuose žaidimuose merginos nedalyvaudavo. Gale kaimo
ar kluone būdavo pakabinamos sūpuoklės. Jose mergaitės
supdavosi ir dainuodavo sūpuoklines dainas:
Kas insėdo sūpuoklėsan,
to lineliai — šilkuosan,
kas nesėdo sūpuoklėsan,
to lineliai žagaruosan.

Lietuviški margučiai. (Iš LTSR istorijos ir etnografijos muziejaus fondų).
E. Onaičio nuotraukos
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Aukščiau įsisupsi, tavo daliai didesni linai užaugs. Už pasupi- davo merginų, dainuodavo kiekvienai skirtą dainą. Šios dainos
prisodrintos poezijos, meilės gimtiesiems namams, pagarbos
mą.merginos vaikinams dovanodavo gražių margučių.
Labiausiai Velykų laukdavo vaikai. Visą gavėnią (7 savai apdainuojamai mergaitei. Merginos lalauninkams dovanodavo
tes) stengdavosi būti labai geri. Sumeluos, nuskriaus mažesnį, margučių, šeimininkai — sūrio, kumpio. Dainavos krašto seno
tinginiaus — visa matanti ir girdinti Velykė (Velykų bobutė) liai prisimena, kaip jie laukdavę lalauninkų. Pasitaikydavę,
pas jį (ją) neateis. Suaugusieji vaikams sekdavo gražią pasaką kad vieni lalauna, keli pulkai laukia. Tai būdavusi linksmiau
apie Velykę, kuri, dailiai apsirėdžiusi, apsigobusi raudona ar sia, nuostabiausia naktis per visus metus, naktis, pilna dainų,
šalnų skara, atvažiuoja pasikinkius vaško kumelaitę su dei muzikos garsų.
Viena spalva nudažytą kiaušinį liaudis vadino vienaluomanto nageliais; jos vadelės iš voratinklių, botagėlis iš saulės
spindulių, o ledo rateliai pilni margučių. Vos tik pirmas saulės miu, dažytiniu. Kiaušinius, kaip ir verpalus, audeklus, moterys
spindulys pasirodys, kumelaitė ir rateliai ištirps. Belaukdami dažydavo natūraliais, dažniausiai augalinės kilmės dažais.
Geltona spalva kiaušinius dažydavo skirpsto luoba, alksnio
Velykės, mažieji dažnai tik paryčiais užsnūsdavo. Tada ir pa
dėdavo geroji Velykė vaikams prie lovelės, ant lango, malkuvėj žiedais, vantų lapais; rusvai raudona— svogūnų lukštais; mė
ly n a — pievų pinavijų žiedais; žalsva— sprogstančių beržų
ar darželyje, bijūnų kere, margučių.
Antrąją Velykų dieną vaikai eidavo pas kaimynus, krikšta pumpurais, lapeliais, avižų, kviečių, rugių želmenimis; žalsvai
tėvius kiaušiniauti. Pasveikindavo su Velykomis, sakydavo iš rusva — šieno pakritais, žaliomis samanomis nuo šiaudinio
stogo, medžių, akmenų, taip pat mėtų, dilgėlių lapais; rusvai —
moktą oraciją.
Pietryčių Lietuvoje, kai kur net po Antrojo pasaulinio ka ąžuolo žievėmis, riešutų kevalais, arbata, kava. Į dažų nuovirą
ro, jaunų vyrų pulkai (po 7— 20) vaikščiodavo lalaudami. V ie įberdavo druskos.
Mėgstamą įvairių atspalvių juodą ir tamsiai rudą spalvą
nas jų, dažniausiai paauglys, nešdavosi pintinėlę margučiams ir
kitiems valgiams sudėti. Pradėdavo lalauti nuo tolimesnių gaudavo juodalksnio žieves ir surūdijusius gelžgalius užpylę
kaimų, tad kol ateidavo į savąjį, dažnai ir išaušdavo. A tėję prie verdančiu vandeniu. Raugindavo pripylę raugintų burokų ar
namų, lalauninkai pabelsdavo į langą, pasisakydavo kas esą ir kopūstų rašalo (dabar acto) 1— 3 savaites. Kiaušinius merkdavo
ko atėję: „Mes jauni berneliai, kaip girios paukšteliai (kaip į šaltus dažus. Ruda spalva simbolizuodavusi žemę, raudona —
darže diemedėliai), (. . .) motula, gegela, tėveli, karveli, leis saulės jėgą, džiaugsmą.
Augalinės kilmės dažais gaunami švelnūs, subtilūs tonai.
kit pagiedot, mažus vaikelius, mergeles pradžiugint." Šeimi
ninkams leidus, visi sutartinai, pritariant armonikai, smuikui Mažiau mėgstami ryškūs anilino dažai, lakai. Be minėtų spalvų,
ir kitiems muzikos instrumentams, dainuodavo ir linkėdavo kiaušiniai buvo dažomi violetine, mėlyna, žalia spalva.
Labiausiai Lietuvoje paplitę rašytiniai margučiai. Jų raštai
šeimininkams sėkmingų darbų, gero derliaus. Jei namuose bū
išrašomi ant nedažyto kiaušinio tirpytu vašku. Tam tikslui
naudojamas metalinis segtukas su buožele, įsmeigtas į pagalėlį.
Kartais — vinutė, smailas pagalėlis, adata pasmeigtas vikio
grūdas bei rugio varpa. Retesni metaliniu vamzdeliu išvedžioti
linijų raštai.
Vašku išrašytus kiaušinius mirkydavo paruoštuose šaltuo
se dažuose. Po to virdavo silpname svogūnų, kmynų, ramu
nėlių žiedų ar kitokių augalų nuovire. Vašką nutirpdydavo
karštuose pelenuose ar krosnyje. Kelių spalvų margučių pasi
darydavo juos pakartotinai išrašydami vašku ir dažydami vis
tamsesniais dažais ar atitinkamus jų plotus išėsdindami rūgšti
mis. Pastaruoju būdu puoštų margučių raštai nesudėtingi,
tapybiški, spalvingi.
Vienspalvius kiaušinius išskutinėdavo stiklo, titnago šuke
le, nulaužtu peiliu (jo kampu), adata ar kokiu nors kitu
smailiu, aštriu daiktu. Tokių margučių raštas grakštus, gra
fiškas.
Lietuvių margučių raštus mažai palietė svetimos, neigia
mos įtakos. Dantukai, ratukai, saulutės, žvaigždutės, ožkanagučiai, kryputės, grandinėlės, eglutės, rūtelės, vainikėliai, žalčiu
kai, gyvatukės ir kt., naudoti pirmykštės bendruomenės lai
kotarpio metalo papuošalų, keramikos puošyboje, pasiekė ir
mus, tik praradę pirminę — magiškąją prasmę, kaip tradicinės
puošybos detalės. Begalinė margučių raštų įvairovė, tobula
kompozicija byloja apie ilgaamžę jų raidą.
Pastaruoju metu, ypač miestuose, paplito vadinamieji
marmuriniai margučiai. Kiaušiniai aprišami įvairiaspalviais
blunkančiais siūlais, popierėliais, audinių skiautelėmis, į kurias
dar įberiama įvairių anilino dažų kruopelių, ir verdami van
denyje ar svogūnų lukštų nuovire. Žmonėms imponuoja neti
kėtas, atsitiktinis spalvų žaismas. Tačiau tokie margučiai, taip
pat natūralistinėmis gėlėmis, peizažais, įžymių žmonių portre
tais „puošti" margučiai neturi tradicijų, abejotina ir jų meninė
vertė.
ALD O NA STRAVINSKIENĖ
Lietuvos TSR dailės muziejaus
Liaudies meno skyriaus menotyrininkė
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Užgavėnės
Kurtuvėnuose

VLADO MIKALAUSKO
nuotraukos

T E A T R O P A Š A U i Y JE

Iki pasimatymo klojime!
„Gerbiamas drauge, kviečiame į pir
mąją klojimo teatrų šventę, kuri vyks
1988 metų liepos 16— 17 dienomis A g 
luonėnų kaime (Klaipėdos rajonas)".
Vieni, žvelgdami į tokio turinio afišą,
džiaugėsi, kad tirpstantys stagnacijos
ledai atveria dar vieną praeities kultū
ros šaltinį, kiti gi gūžčiojo pečiais ir
stebėjosi, kam lįsti atgal į klojimą, kai
tiek mūrinių ar blokinių kultūros namų
su šiuolaikine technika ir galimybėmis,
treti prisiminė, kad klojimo
teatras
anaiptol ne antraeilį vaidmenį vaidino
(ir suvaidino) lietuviškųjų vakarų epo
choje, spaudos draudimo ir vėlesniu
laikotarpiu, kad tai buvo
vienintelė
veiksminga kultūrinio darbo ir kovos
prieš rusifikavimą bei polonizavimą for
ma, kvietusi žmones nesitaikstyti su ca
ro bei jo valdinių despotija, su tautine
diskriminacija, siekti nacionalinio išsi
vadavimo, spaudos laisvės. Dabar gi
situacija kita, ir laikas kitas. Tad, jų
manymu, geriausiu atveju klojimo teat
ras galįs gyvuoti kaip muziejinis ekspo
natas, kaip egzotiškas anų laikų reliktas.
Beje, klojimo teatras — ši labai se
na liaudies vaidinimų forma — aptin
kamas ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje
bei ugrofinų tautų kultūroje. Nė vienoje
iš šių šalių klojimo teatras nebuvo vien
reginys ar pramoga,— nemaža reikšmės
jam turėjo apeiginiai momentai. Iki
spektaklio (ir po jo) susirinkusieji dai
nuodavo liaudies dainas, šokdavo liau
dies šokius, deklamuodavo pamėgtų po
etų eiles. Čia kiekvienas vakaro svečias
būdavo ne vien stebėtojas, bet ir daly
vis. Tikiuosi, kad dalyviais, o ne stebė
tojais pasijuto ir tie žiūrovai, kurie
apsilankė Agluonėnų šventėje. Jie įsiti
kino, kad klojimo teatras — ne muzieji
nė retenybė, o gyvas, pulsuojantis orga
nizmas, glaudžiai susijęs su nūdienos
gyvenimu.
Tiesa, lietuviškųjų vakarų drama
turgijos gyvybingumu ir
aktualumu
žiūrovas jau anksčiau galėjo įsitikinti,
apsilankęs Tauragės, Respublikinių prof
sąjungų kultūros rūmų liaudies teatruo{ šventę

m
Vaidina šeimininkai — Agluonėnų klojimo
teatras. Vydūno „Birutininkai".
A. Ulozevičiaus nuotraukos
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se. Režisierių A. Naraškevičiaus, R. Rimeikio ir filologijos mokslų daktaro
A. Samulionio dėka į sceną naujam g y 
venimui sugrįžo K. Būgos ir M. Palionio
„Dėdė atvažiavo", A. Fromo-Gužučio
„Gudri našlė" bei „Ponas ir mužikai",
Žemaitės ir G. Petkevičaitės-Bitės „Kaip
kas išmano, taip save gano" ir keletas
kitų X IX a. pabaigos— X X a. pradžios
kūrinių. Dabar mums kaip niekada ak
tualu suvokti nacionalinio meninio mąs
tymo tradiciją, liaudies kūrybos esmę,
tautinį charakterį, pasaulėjautos ypatu
mus. Tik susigrąžinę istorinę atmintį —
tik pažindami ir puoselėdami savo šak
nis, mes išvysime tikrai (o ne tariamai)
žaliuojantį mūsų tautos kultūros medį.
Šių kilnių tikslų siekiant atgaivina
mos ir klojim o teatro tradicijos, vis
dažniau lietuviškųjų vakarų dramatur
gija atgimsta liaudies teatrų ir dramos
kolektyvų scenose.
Domėjimasis savo tautos praeitimi
apima mažne visas veiklos sferas —
ir tai suprantama, natūralu, pagirtina.
Gal todėl mums atrodo, kad klojimų
teatrų šventė — tik dar vienas „natūra
lus" renginys, gal todėl sunku iš karto
suprasti, kad ji — unikalus mūsų teatri
nės kultūros reiškinys.
Vienas iš šventės iniciatorių —
LTSR valstybinės konservatorijos K lai
pėdos fakultetų docentas, menotyros
mokslų kandidatas Petras Bielskis. Su jo
vardu sietina ir nūdienio klojimo teatro
sąjūdžio pradžia. Tai jis ir jo vadovauja
ma Klaipėdos fakultetų liaudies teatro
režisūros specialistų šeštoji laida 1988
metais ėmėsi tirti klojimo teatro kūry
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binius principus ir praktiškai juos įg y 
vendinti. Kūrybine baze jie pasirinko
Agluonėnų kaime restauruojamą lauki
ninko sodybą. Kolūkis
(pirmininkas
A. Treigys) parėmė studentų iniciatyvą,
ir 1983 m. ten buvo suvaidintas pirmasis
spektaklis — V. Venclovos „Elegija Jo
nui Biliūnui". 1984 m.
diplomantas
V. Germanavičius subūrė pirmąją kolū
kinę klojimo teatro trupę. Vėliau spek
taklius režisavo E. Kupčiūnas. Šiuo metu
kolektyvui vadovauja A. Sutkus. Beje,
Žemaitės „Trys mylimas" teatras buvo
pakviestas parodyti tarptautiniame liau
dies teatrų festivalyje „Draugystės rampa-88"Gardine. Tiesa, spektaklis,iš klo
jimo perkeltas į šviestuvais žėrinčią salę
prarado daug meninių privalumų. K ri
tikai ir žiūrovai apgailestavo, kad nega
li šio savito, koloringo spektaklio pama
tyti ten, kur jis buvo sukurtas. Tai, beje,
dar kartą priminė klojimo teatro speci
fiką, parodė, ką spektaklis praranda
scenoje ir ką atranda klojime, natūralio
je aplinkoje, įtikino, kad negalima jo
automatiškai perkelti į sceną, o iš sce
nos — į klojimą, kad čia veikia visai kiti
vaidybos ir režisūros dėsniai.
Apie tai kalbėjome ir per klojimo
teatrų šventę. Pavyzdžiui, kaip perkelti
į sceną Jurbarko rajono Klangių kaimo
klojimo teatro spektaklį „Ona"? Reži
sierė R. Ivanauskaitė „organizuoja" ru
gių kūlimo talką, per kurią ir vyksta
P. Cvirkos sukurta istorija. Dundanti
kūlimo mašina, šiaudų čežėjimas, rugių
kvapas, talkininkaujančio jaunimo dū
kimas, laistymasis vandeniu sukuria ne
pakartojamą, realybei artimą atmosfe

rą, kuri neleidžia aktoriui meluoti, pa
deda jam išlikti natūraliu, o žiūrovui
pasijusti tikros istorijos liudininku.
Klojim o teatras žadina režisieriaus
fantaziją, suteikia galimybę praplėsti
veiksmo vietą ir erdvę, sukurti aplin
kybes, artimas realioms. Beje, klojimo
teatre sėkmingai gali būti vaidinami
šiandieninių autorių kūriniai. Tuo įsiti
kinome, pasižiūrėję R. Granausko pje
sę „Rožės pražydėjimas tamsoj", kurią
parodė Mažeikių rajono Zastaučių kai
mo kolektyvas (režisierius A. Lenkaus
kas). Beje, reikėtų daugiau dėmesio
skirti ir kiemo teatro teikiamoms gali
mybėms bei privalumams. Agluonėnuo
se regėjome tik Nidos kultūros namų
kiemo teatrą (režisierė L. Lygnugarytė).
Šiam kolektyvui, parodžiusiam latvių
klasiko J. Rainio poetinę dramą „Pūsk,
vėjeli", buvo įteiktas specialus žiūrovų
simpatijų prizas.
Nepakankamai režisieriai panaudo
ja klojimo bei vaidinimo natūralioje
aplinkoje galimybes. Dažniausiai apsiri
bojama vieno ar kito herojaus atvažia
vimu karieta, mašina ar dviračiu, atjojimu ant žirgo. O juk
pilnaverčiais
spektaklio „veikėjais" gali tapti ir ap
linkiniai pastatai, ir šulinys, ir medžiai,
ir akmenys, pagaliau paties klojimo
netradicinis „interjeras". Bene maksi
maliausiai klojim o teatro specifiką pa
naudojo šventės šeimininkai, agluoniškiai, parodę Vydūno komediją „Birutininkai". Spektaklio veiksmas vyko ne
tik klojime, bet ir kieme, sode. Tiesa,
šiam, kaip ir kai kuriems kitiems šven
tėje matytiems spektakliams, gresia pa-

vojus natūralumą paversti natūralizmu,
o paprastumą — prastumu. Būtina pri
siminti, kad teatras — tai ne gyvenimas.
Juolab, kad lietuviams, pasižymintiems
santūrumu, nebūdinga prarasti skonį ar
saiką.
O ką gi dar pamatėme pirmojoje
klojimo teatrų šventėje?
Pirmiausia apie spektaklį, kuris ta
po šventės laureatu: tai dvi vienaveiks
mės Vaižganto pjesės — „Namai — pra
garai" ir „Nepadėjus — nėr ko kasti",
kurias Kretingos liaudies teatras sėk
mingai pritaikė klojimo teatrui (spek
taklio režisierius V. Slavinskas, teatro
režisierius E. Radžius). Sis kolektyvas
nusipelno pagarbos jau vien už tai,
kad atsigręžė į nepelnytai pamirštą mū
sų klasiko dramaturgiją. O spektaklis
sužavėjo visų pirma ryškiais charakte
riais ir nuoširdumu. Vykusiai į jį įpintas
ir moterų folklorinis ansamblis. Kolek
tyvui įteikta Kretingos rajono K. Požė
los kolūkio (pirmininkas S. Mažeika)
premija, kuri, siekiant skatinti klojimo
teatrų veiklą, kas metai bus skiriama
už geriausią klojimo teatro spektaklį.
Net du kolektyvai parodė L. Didžiulienės-Žmonos komediją „Lietuvai
tės": Jurbarko liaudies teatro klojimo
grupė (režisierė D. Budrytė-Samienė) ir
Klaipėdos jūrų muziejaus-akvariumo
Žvejo sodybos teatras (režisierius J. M i
kutis. meno vadovas E. Kupčiūnas). Du
kolektyvai pastatė spektaklius pagal
Žemaitės kūrinius: Kretingos ra j. Dimit
ravo klojimo teatras (režisierė J. Oganauskaitė) — komediją „Mūsų gerasis“ ,
o Klaipėdos ra j. Vėžaičių klojimo teat
ras (režisierius V. Andriuška) — „Ste

buklingas daktaras“ .
Visiems šventėje dalyvavusiems
kolektyvams buvo įteikti specialūs
LTSR mokslinio metodinio
kultūros
centro diplomai, aktoriams ir režisie
riams — šeimininkų atminimo medaliai,
taip pat prizai, kuriuos įsteigė įvairios
rajono įstaigos bei organizacijos.
Šventė paliko šiltus, nuoširdžius
įspūdžius. Visų pirma todėl, kad ji buvo
reikalinga visiems: ir žiūrovams, ir ar
tistams, ir rengėjams. Šeimininkai, suti
kę mus su duona ir druska, kvietę ne
tik į spektaklius, bet ir į nuotaikingą
vakaronę, išlydėjo svečius, dainuodami
lietuvišką dainą ir puoselėdami viltį,

jog ši šventė — ne paskutinė. Jos sim
bolis — vietinių liaudies meistrų išdro
žta krivūlė — iškeliavo į Mažeikius. Ten
1989 metų vasarą vėl susirinksime į
būrį, džiaugsimės naujais pastaty
mais ir, tikėkimės, naujais kolektyvais,
naujais klojimo teatro entuziastais ir
propaguotojais. Klojimo teatras nepase
no. Ir nepasens, kaip nepaseno liaudies
daina ar šokis, kaip nepaseno mūsų
troškimas būti savo tautos ir savo žemės
sūnumis — mylėti jos istoriją, jos gam
tą ir žmones.

LTSR

VACYS VICIU S
mokslinio metodinio kultūros
centro Teatro sektoriaus vedėjas

Nidos kiemo teatras pasi
rinko J. Rainio „Pūsk, vė
jeli".

Vyksta Klaipėdos
jūrų
m u z ie ja u s -a k v a r iu m o
Žvejo
sodybos
teatro
spektaklis — L. Didžiulienės-Žmonos „Lietuvai
tės".

M.

Sprogio

nuotraukos

20

Ekspozicijose
kūryba
Per paskutiniuosius
aštuonerius
metus Lietuvos TSR liaudies meno drau
gijos jaunųjų liaudies meistrų sekcija
surengė 93 personalines,
rajonines,
zonines, respublikines ir tarprespubli
kines parodas. Jau tarsi nutilo skep
ticizmo dėl jaunimo kūrybos gaidos,
nes ekspozicijos paneigė dailėtyroje v ė 
sėjusią nuomonę, kad tautodailės taiko
mosios šakos ir žanrai gyvuos, kol kurs
vyresnioji karta, kad dauguma jaunųjų
kuria tik saviveiklinės dailės kūrinius.
Jaunųjų meistrų brandos liudininkėmis
1988 metais buvo A ntroji Lietuvos ir
Latvijos jaunųjų liaudies meistrų taiko
mosios dailės paroda, surengta rugsėjo
mėnesį Kaune, o lapkritį ir gruodį per
kelta į Volgogradą, ir nedidelės apim
ties, bet originali ekspozicija Tbilisyje
per tarptautinį jaunimo korespondentų
festivalį. Gruzijoje demonstruota 12-os
autorių 47 kūriniai, o tarprespublikinėje
ekspozicijoje matėme 223 autorių 564
kūrinius (Latvijos — 95 autoriai, 257 ek
sponatai, Lietuvos — 128 autoriai, 307
eksponatai). Paroda ne visiškai atspin
dėjo jaunųjų liaudies meistrų kūrybos
potencines galias, nes per septynias
dešimt Lietuvoje šiai parodai atrinktų
kūrinių į ją nepateko (jie buvo ekspo
nuoti Lietuvos dailės parodose Šveica
rijoje bei Meksikoje), o Latvijos sky
riuje dėl įvairių priežasčių nedalyvavo
apie dešimt žinomų studijų. Tačiau ši
tarprespublikinė paroda reikšminga
šiuolaikinės abiejų respublikų tautodai
lės raidai, nes padėjo apžvelgti paskuti
niųjų dvejų trejų metų jaunimo kūrybą
ir tarpusavyje palyginti.
Bene labiausiai iš mūsiškių išsisky
rė keramikai ir taikomosios dekoraty
vinės drožybos meistrai. Dauguma jų,
kaip antai puodžiai V. Bučyla, Č. Gū
džius, E. Paukštė, E. Tamošiūnas, V. So
pa, klumpdirbys R. Sriubiškis, medžio
drožėjai A. Juškevičius, V. Seliūginas,
R. Šlimas, J. Šmigelskis ieško atramos
klasikinės tautodailės tradicijose. R. Indrašiūtės keramika tiek savo tauriomis
formomis, tiek liaudiškos ekspresijos
kupinu dekoru susieja autorės origina
lią mąstyseną ir tradicijas. Ypač džiugu,
kad jaunieji meistrai ėmėsi iniciatyvos
atgaivinti liaudies muzikos instrumen
tus. Parodoje kaip gerai išmaną savo
meistrystę ir puikiai susipažinę su šio
žanro tradicijomis pasirodė R. Braziu
lis, R. Indrašiūtė, A. Martinaitis, A. Ste
ponavičius, eksponavę kankles, daudytes, lumzdelius, tarškynes, molinukus.
Tuo tarpu latvių skyriuje
negausūs
medžio drožiniai ir saviveiklinės pa
kraipos keramika atrodė
neįprastai
blankiai. Tačiau kaimynų
audiniams
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mes negalėjome prilygti — čia akį džiu
gino skersadryžės, vidurio Latvijos tau
todailei būdingos lovatiesės, spalvingos
skaros, turtinga rankšluosčių kolekcija.
Mes pasidžiaugti
galėjome
nebent
V. Balsienės ir V. Sausaitytės tautiškai
aprėdytomis suvenyrinėmis lėlėmis ir
A. Aleliūno, V. Daškevičiaus, E. Micku
tės, V. Rukšaitės, G. Vilimo, o parodoje
Tbilisyje — R. Šližytės ir J. Bučmytės
tautinėmis juostomis. Apmaudu, kad
nematėme nė vieno rankšluosčio, lova
tiesės, tautinio drabužio.
Paroda įtikino, kokių rezultatų ga
lima pasiekti, kai sistemingai dirba liau
dies dailės studijos, kai kūrybinės v e i
klos pradžioje joms vadovauja talen
tingi dailininkai profesionalai,— liau
dies meistrai tada prasmingai išmokomi
tiksliai kopijuoti muziejų fonduose su
kauptus klasikinės tautodailės pavyz
džius, ir tik po to, pajutę liaudies dailės
ornamento, spalvų derinimo specifiką,
jie imasi savarankiškos kūrybos. Galė
jome pasidžiaugti nebent varėniškio
A. Juškevičiaus, kupiškėno G. Šmigelskio ir birštoniečio R. Venckaus vaikų
drožybos studijų veikla. Audimo studi
jų išvis neturime, o kelių draugijos na
rių iniciatyva organizuoti būreliai padė
ties pakeisti nepajėgs. Tuo tarpu Latvi
jo je 62 taikomosios dailės studijoms su
teiktas liaudies kolektyvo vardas, jose
mokosi arba jau savarankiškai kuria per
2000 liaudies meistrų. Beveik visos stu
dijos ūkiskaitinės, turi puikias patalpas.
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Studijų steigimu labiau turėtų rūpintis
Lietuvos liaudies meno draugija, rajonų
bei miestų kultūros skyriai, muziejai,
Mokslinis metodinis kultūros centras.
Pastaraisiais metais nemažai buvo
kalbama, kad pas mus atgimsta pynimas
iš vytelių. Iš tiesų parodai savo kūrybos
pateikė per dešimt autorių, bet ji ne
džiugino nei įvairove, nei precizišku
darbu, išskyrus R. Bareikos, S. Kumpio,
L. ir Z. Tomkų ir dar vieno kito kūri
nius. Pasirodė, kad, gerai išmokę pyni
mo technikos, liaudies meistrai pasi
tenkina penkių aštuonių formų dirbi
niais, nesidomi ornamento ir naudoja
mų medžiagų įvairove. Kukli latvių eks
pozicija atrodė įdomesnė.
Kadangi trūko specialios įrangos,
mažai matėme juvelyrikos kūrinių, ta
čiau eksponatuose atsispindėjo gilios
tradicijos ir nūdienos poreikių sintezė.
K. Barišausko, J. Lebeišienės, V. M izginienės, o ypač K. Puodžiuko kūrinių
kolekcija, kurią įsigijo Leningrado tau
tų etnografinio muziejaus fondai,— ga
na profesionali. Žavėjo latvių papuoša
lai, kuriami plėtojant
archeologines
etnografines tradicijas.
Iškilmingumo parodai teikė latvių
tradicinės raštuotos pirštinės, kojinės,
o Lietuvos skyriui — preciziškai išsiu
vinėtos baltos L. Rūkaitės
skarelės,
R. Klingienės kykai. Patrauklios L. Ilekytės, J. Kerpaitės, Z. Užparienės ir
kitų servetėlės, takeliai, patalynės nėri
niai, originalios N. Juškytės ir L. Kygaitės suknelės, kostiumėliai.
Ekspozicija dar kartą įrodė, kad
tautodailė — nepakartojamas tautų ry
šys, tautinės savimonės turtinimo mo
kykla, kad jos pažinimas — prasminga
būtis, gyvybės medis.
FELIKSAS M ARCINKAS
Lietuvos TSR liaudies meno
draugijos valdybos prezidiumo
sekretorius
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Kultūra ir blaivybė
1985 metais TSKP CK paskelbus nu
tarimą „Dėl priemonių girtavimui ir
alkoholizmui įveikti“. Respublikoje im
tasi ieškoti konkrečių kelių blaivybės
nuostatų formavimui paspartinti. Į vie
ningos veiklos programos sudarymą įsi
jungė daug Lietuvos mokslo įstaigų,
ministerijų ir žinybų, tarp jų — ir LTSR
kultūros ministerija. Jai užsakius, LTSR
Mokslų Akademijos Filosofijos, socio
logijos ir teisės instituto mokslinių
bendradarbių grupė atliko sociologinį
tyrimą, kuriame išnagrinėjo alkoholio
vartojimą įvairių kultūros reiškinių
(šeimos gyvenimo, įvairių socialinių-

demografinių grupių elgesio, švenčių,
rekręacijos ir kt.) kontekste. Sociologi
nio požiūrio specifika — nuomonių,
nuostatų, pažiūrų išryškinimas — leido
jiems suvokti subjektyviųjų alkoholizacijos aspektų vertinimus, konstatuoti
visuomenės nuomonių dėl alkoholio
vartojimo įvairovę. Mokslininkai tei
gia, jog jų atliktas tyrimas negalėjo pa
rodyti vientiso kultūros įtakos blaivy
bės nuostatų formavimuisi vaizdo, ta
čiau kompleksiškumu, netradiciniais
problemos analizės būdais vis tik pra
plėtė šios krypties tyrinėjimus.

1. Problema musų akimis
Valstybinės ir visuomeninės kovos su girtavimu ir alko
holizmu programos specifika ta, kad tik nedidelė visuomenės
dalis (valdininkai, mokslininkai, specifiniai visuomenės pogru
piai — blaivininkai, publicistai, rašytojai) suvokia dabartinę
situaciją esant ypač pavojingą, tačiau, taip ją vertindama ir
siūlydama išeities būdus, ji negali remtis plačiosiomis gyvento
jų masėmis.
Lietuvoje atliktų tyrimų duomenimis, gyventojų struktūra
alkoholio vartojimo požiūriu yra tokia: tarp suaugusiųjų
alkoholikai sudaro 3— 4% , girtaujantys — 13% , tradiciškai,
mažai ir retai išgeriantys — 80% , visiškai negeriantys — 2—
3% . Taigi maksimalūs uždaviniai (visiškai atsisakyti alkoho
lio, absoliuti blaivybė) liečia 94— 95% gyventojų, minimalūs —
12— 14% .
Visą naudojamų poveikio būdų kompleksą galima su
skirstyti į 3 grupes: teisiniai-administraciniai; socialiniai-ekonominiai; visuomeniniai.
„Teritorija", kurioje priverstiniai būdai gali daryti tiesio
ginį poveikį, yra viešoji gyvenimo sfera (darbovietė, gatvė,
tarpuvartė, parduotuvė ir kt.). Tačiau pastebėta, kad pastaruoju
metu vis dažniau girtaujama privataus gyvenimo sferoje, kuri
priverstinėmis priemonėmis faktiškai nereguliuojama.
Tenka pripažinti, kad alkoholis šiandien daugumai gyven
tojų yra reikšmingas poreikis (taip pat poreikis jį gauti). Priva
taus gyvenimo sferoje yra dvi gyventojų grupės, kurios realiai
gali susitapatinti su antialkoholine programa. Pirmoji — nedi
delė alkoholikų, kurie sąmoningai ir savanoriškai kreipėsi
pas narkologus, dalis; antroji — šeimų, kuriose vyrauja „girtas
teroras ", nariai (pirmiausia moterys ir vaikai). Tačiau kiek šios
grupės pajautė antialkoholinės programos įtaką, nėra žinoma.
Pastaruoju metu susiformavo dar viena gyventojų grupė, ku
rios požiūris į alkoholio vartojimą yra tarytum privačios ir
viešosios sferų sandūroje: tai funkcionieriai, kurių padėtis ar
noras padaryti karjerą įpareigoja juos laikytis tiek viešosios
(dabar — griežtas alkoholio draudimas), tiek privataus g y v e 
nimo sferų taisyklių.
Taigi daugumos gyventojų elgesys nesutampa su anti
alkoholinės programos principais, visuomeninis poveikis jam
nežymus, o privataus gyvenimo sferoje nepavaldus ir teisi
niam reguliavimui. Matyt šį stichišką elgesį racionalu nagrinėti
kaip sferą, kurioje santykiai reguliuojami kultūra.

Vieninga kovos su alkoholizmu
programa — gerai, pasakytų daugelis iš
mūsų, tačiau mes niekada nesulauksime
efekto, jei ji gyvuos tik „viršuje“, jei
„apačios“ ir toliau nelaikys girtavimo
nei problema, nei bėda ar nelaime
Lietuvai.
Atrodytų, kuo gi čia dėti mes, kul
tūros darbuotojai? Kur mūsų įtakos sfe
ros? Ką galime padaryti? Apskritai ar
galime?
Karti tiesa, bet geriau už nežino
jimą. Todėl pradedame ciklą „Kultūra ir
blaivybė“, kurį parengė minėtą tyrimą
darę sociologai.

Terminas „ kultūra" gali turėti keletą reikšmių. Kai kurias
aptarsime.
Plačiausia, etnologine prasme kultūra suprantama kaip
pastovių elgesio ir mąstymo normų visuma, reguliuojanti g y 
ventojų gyvenimo būdą ir stilių, aptariamo arealo papročius ir
įpročius.
Kultūrinės normos yra skirstomos į normatyvines (pvz.,
mormonų religinės normos, griežtai draudžiančios alkoholio
vartojim ą1) ir aprašomąsias, kurios fiksuoja realaus elgesio
kultūros srityje būdus, t. y. normų vykdymą ar nevykdymą ir
naujų kultūrinių normų formavimą (pavyzdžiui, jau minėtų
mormonų jaunimas dažniau piktnaudžiauja alkoholiu, nei italų
emigrantų JAV jaunimas, kur kultūrinis alkoholio vartojimo
normavimas pakankamai liberalus2).
Reikšminga ir kita termino „kultūra" prasmė— „dvasinės
kultūros" sąvoka. Štai autoritetinga D. Kabalevskio nuomonė,
kurią jis išdėstė žurnale „Trezvost į kultūra" (1986, Nr. 7,
p. 37): „Patikimiausias, o galbūt net vienintelis radikalus žmo
gaus polinkio bet kokiam socialiai negatyviam elgesiui išgy
vendinti būdas susijęs su sąmoningu dvasinės kultūros įgijimu.
Jokie, net griežčiausi administracinio pobūdžio įstatymai ir
kodeksai negali pakeisti vidinių, žmogaus dvasioje ir sąmonėje
egzistuojančių, jo dvasinės kultūros pagimdytų įstatymų, kurie
sąmoningai nukreipia visą jo veiklą, vadovauja jo jausmams
ir valiai. Kalbama, iš esmės, apie svarbiausia žmogaus dvasinei
kultūrai — jo d o ro v ę ".
Kartais terminas „kultūra", įgydamas labai siaurą prasmę,
vartojamas kalbant apie gėrim ą— „gėrimo subkultūra", kuri
reiškia tradicinių ir naujų išgėrimo ritualų visumą. Tam
tikra šių ritualų dalis dažnai priskiriama „nekultūringumui"
(„tarpuvartėje", „po rublį" ir pan.).
Institucine prasme kultūra paprastai suprantama kaip
Kultūros ministerijai, profsąjungoms pavaldžių kultūros įstai
gų bei organizacijų veiklos rezultatai. Šitoks termino „kultūra"
naudojimas gali būti produktyvus tik tada, kai jis suprantamas
kaip oficialiai skatinamų laisvalaikio užsiėmimų rinkinys
(užuot gerus, veikti ką kita bei taip patenkinti tą socialinį po
reikį, kurį sukelia gėrimas). Mėginimas kultūros įstaigų darbui
suteikti kultūros plačiąja prasme reikšmę nepagrįstas.
Alkoholizm o problematikos mes nenagrinėjome, kadangi
1 M iku low ski -Pomorski J. No r m y kulturowe a užycie i nadužycie al koholu//
A l k o h o l w kulturze i obyczaju.— W., 1976. — S. 124— 126.
2 Ten pat.
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tai seniai susiformavęs medicinos objektas; nenagrinėjome taip
pat vadinamųjų „retai išgeriančių". Mūsų dėmesio centre buvo
girtuokliai ir „situatyviai" išgeriantys. Ir viena, ir kita yra
masinis reiškinys, be to, dabartinėje socialinėje situacijoje šių
pogrupių ribos labai neaiškios, t. y. galimas perėjimas iš vienos
grupės į kitą.
Maksimalistinė antialkoholinė programa, kai blogiu lai
komas bet koks alkoholio vartojimas, situatyviai ir retai
išgeriantiems visiškai nereali. „Kova už abstinenciją (. . .)
negali duoti pozityvaus rezultato. Kaip tik atvirkščiai (. . .),
ji duoda negatyvų efektą. Dėl dogmatizmo, ekstremizmo ir
fanatizmo ji daro pajuokos objektu veiklą, kurios tikslas —
atsikratyti pražūtingų piktnaudžiavimo alkoholiu pasekmių".1
Esmė ta, kad masinis elgesys (taip pat ir alkoholio vartojimas)
diktuoja natūralaus („kaip visi") elgesio įpročius ir normas,
be to, žmonių dauguma gali stichiškai suformuoti tam tikrą,
taip pat ironišką ir negatyvų, požiūrį į antialkoholinės
programos akcijas ar į atitinkamus oficialius nutarimus.
Piktnaudžiavimas alkoholiu (su visomis jo pasekmėmis)
įgijo tokį masinį pobūdį, kad akivaizdu, jog šis reiškinys
atspindi bendrą socialinę situaciją. Todėl visa, kas pasakytina
apie girtuokliavimo socialines ir kultūrines priežastis, be abejo,
apibūdina ir kitus (darbe, buityje, šeimoje) dorovės smukimo
pasireiškimus.
Kuo įvairiausių mokslinių disciplinų atstovai siūlo dau
gybę girtuokliavimo motyvų ir priežasčių koncepcijų (ir filo 
sofinių, ir psichologinių, ir kt.), t. y. atsakymus į klausimą,
kokius socialinius poreikius patenkina alkoholis. Trumpai juos
galima apibūdinti taip: 1) gėrimas yra reakcija į frustraciją,
t. y. į izoliuoto ir „užgniaužto" žmogaus padėtį susvetimėjusioje
aplinkoje; 2) daugelį amžių kultūrinėse tradicijose alkoholis
(spiritiniai gėrimai) įkūnijo biosocialinį psichikos ryšį su
„hedonizmo" pergyvenimais; 3) ilgalaikė tradicija grynai prag
matiškai stimuliuoti įvairius, iš esmės deformuotus dalykinius
santykius; 4) per ilgą laiką išgėrimas įgavo socialinį-psichologinį „normalaus" elgesio statusą, kartais toks elgesys net
skatinamas mikroaplinkoje, o išgėrimų vengiantį žmogų ben
drija laiko kiek įtartinu, liguistu, nenormaliu. Tokioje sociali
nėje aplinkoje paauglys labai anksti pratinamas gerti, daž
nai — dar iki savų frustracinių problemų atsiradimo. Susipaži
nimas su alkoholiu (tą supažindinimo funkciją atlieka suaugu
sieji ar bendraamžiai) tampa stichinės socializacijos forma
arba, etnokultūrine kalba tariant, iniciacija. Kaip ir rūkymas,
narkomanija, seksas ir kt., alkoholis tampa „įėjim o" į mitinį
suaugusiųjų pasaulį ir adaptacijos mikrogrupėje sąlyga ir
forma.
Visais atvejais alkoholis siejamas tiesiogiai su aukščiau
siosios nervų sistemos malonumų centrais, todėl iš principo gali
turėti „neriboto" tenkinimo tendenciją. Svarbiausia problema
tampa vidinių alkoholio vartojimo „stabdžių", apribojimų
buvimas. Mus domino sociokultūriniai „stabdžiai": baimė (sa
visauga arba gyvybės netekimo baimė, socialinės kontrolės
baimė), gėda ir pareiga (kultūrinės normos, vadinamos doro
ve,— atsakomybė prieš artimuosius, aplinkinius ir kt.).
Šioje sferoje pradeda galioti sociokultūrinės aplinkos ypa
tumai. Pirmiausia, gyvybės netekimo baimę iš dalies menkina
socialinės garantijos į darbą bei socialinį aprūpinimą (toje
individo alkoholizacijos stadijoje, kai dėl gėrimo atsiranda
grėsmė normaliam gerbūviui, griežta žmogaus priklausomybė
nuo egzistavimo sąlygų pradeda nykti ir negali atlaikyti
hedonizmo spaudimo); abstrakčių normų „pažeidimo" baimę
pakeičia kitos kultūrinės normos, pirmiausia — kolektyvišku
mas (jei kas nors atsitinka visiems, tai jau beveik ir nebaisu).
Antra, toje sferoje, kurioje turi galios tokios kultūrinės
normos kaip gėda ir pareiga, šiuo metu ryški tradiciškai
pozityvių vertybių ir normų devalvacija, santykių tarp žmonių
ir institucijų demoralizacija. Esant tokiai situacijai, iš vienos
pusės, dalies gyventojų dvasinės kultūros bagažas yra per
menkas, kad jie atsilaikytų prieš hedonizmo viliones; antra
vertus, egzistuoja stiprios, ne mažiau tradiciškos elgesio nor
mos, kurių laikantis— „gėda negerti", „būti ne kaip visi",

! Brodzki J Dwa iilary // A lk oh o l w kulturze.

23

„ne vyru , „nepalaikyti kompanijos" ir pan. Abiem atvejais
reikia nemažai dvasinių jėgų, sąmoningumo, kad patikėtum
antialkoholinės programos apeliacija į masinę vaizduotę, į
gąsdinimus, jog kiekviena išgerta taurelė klastingai artina tave
į žlugimą.
Šioje prieštaringoje kovoje reikšmingas veiksnys yra tai,
kad oficialių instancijų ir jų šūkių prestižas labai neaukštas. Tai
kampanijų „iš viršaus", biurokratizacijos ir „pokazuchizacijos"
rezultatas. (Nepasitikėjimas šiuo atveju aiškintinas ir tuo, kad
socialinėje psichikoje susiformavo įsitikinimas, jog „teisingo"
elgesio šūkiai adresuoti tik „apačioms", jog tų šūkių autoriai
legaliai ar nelegaliai juos pažeidinėjo).
„Šildydamas" susvetimėjusius santykius, „didindamas" as
menybės orumą, būdamas „dalyvavimo simboliu", „padėda
mas" atsikratyti kasdieniškumo, nuovargio, alkoholis gelbs
ti nuo tradicinių pozityvių kultūrinių stabdžių, apribojimų.
„Žmonės visuomet ieškojo narkotikų. Jei neklystu, nei etno
logai, nei istorikai negalėtų surasti tokios kultūros, kurioje
nebūtų žinomos svaiginamosios priemonės, plačiai naudojamos
papročiuose, iškilmėse, reikšminguose gyvenimo įvykiuose,
ieškant būdų pasislėpti nuo tikrovės". 1
Būtina skirti programą perspektyvai ir šiai dienai. A te i
tyje gal ir atsiras sąlygos maksimalistinei (visiškos blaivybės)
programai realizuoti. Dabartinės programos objektas ir tikslas
turi būti kiti. Realiausia dabartiniu metu daryti poveikį tai
situatyviai išgeriančių gyventojų grupei, kuri yra pradinėje
kultūrinio normavimo balanso pažeidimo stadijoje. Šiai grupei
gali turėti įtakos realūs kultūriniai autoritetai — asmenys arba
visuomeninės organizacijos, kritiškai pabrėžiantys savo ne
priklausomybę nuo dogmatinės praeities. Jei šios sąlygos
nebus paisoma, apeliacijų efektyvumas prilygs nuliui' arba
beveik nuliui.
Institucinės kultūros uždaviniai nagrinėtini kitame, prag
matiniame kontekste: visuomenė ir valstybė turi pasirūpinti,
kad piliečiams būtų pateikta kuo plačiausias prekių asortimen
tas, daug įvairių paslaugų ir pasilinksminimų, kurie nugalėtų
„kovoje" su alkoholio vartojimu ir absorbuotų žmonių laisvą
laiką. A r įmanoma tai padaryti? Deja, šis kelias apribotas
kultūrinio ir buitinio aptarnavimo sferų materialinių galim y
bių. Tačiau kultūros įstaigų veiklos aktyvinimo būdai matyti
jau dabar (pavyzdžiui, Uljanovsko patirtis, apie kurią rašoma
žurnalo „Trezvost i kultūra" 1986 metų 1-ajame numeryje).
Vienok šios veiklos kokybinė (dvasinė) išdava dar nežino
ma, po ilgesnio laiko jos efektas gali būti kuo netikėčiausias
(pavyzdžiui, patrauklus gyvenimo stilius, kurį dažnai propa
guoja video, gali labai neatitikti jauną žmogų supančios ap
linkos, taigi gali sustiprinti alkoholizaciją ir narkotizaciją).
Įsivaizduokime situaciją, kad plačiosios gyventojų masės
paklūsta antialkoholinės programos entuziastų
įtikinėji
mams,— tada atsiranda vakuumas, t. y. socialiniai poreikiai,
kuriuos patenkindavo alkoholis, turi būti patenkinami kitaip.
Apskritai, pakitusi bendroji socialinė-kultūrinė situacija,
gyvenimo demokratizavimas, oresnis, stabilesnis ir perspek
tyvesnis žmogaus egzistavimas, be abejonės, sustiprins kultū
rinius barjerus prieš nusigėrimą ir nugirdymą.
Baigiant nagrinėti kultūros ir blaivybės santykį, galima
padaryti tokias išvadas: blaivybės nuostatos kol kas nėra
masinio elgesio kultūros normos; šansų, kad antialkoholi
nė programa sukurs naujas kultūros normas, kurios funkcio
nuos stichiniame kultūros reguliavo procese, kol kas labai
maža.
SERGEJUS RAPOPORTAS
LTSR Mokslų Akademijos Filosofijos,
sociologijos ir teisės instituto
Socialistinio gyvenimo būdo problemų
skyriaus mokslinis bendradarbis
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Jei reikia... šventės
Gargždai liks pirmieji
Pradžią prisimena vienas iš renginio iniciatorių — Gargž
dų kultūros namų direktorius, Lietuvos TSR rašytojų są
jungos Klaipėdos jaunųjų rašytojų sekcijos narys V Y T A U 
TAS R IM A V IC IU S .
. . .Kad reikia susiburti, pajutau prieš penkiolika metų,
o scenarijų širdyje nešiojau bene dešimtmetį. Kai viską po
šimtą kartų apgalvojau ir pasvėriau, pradėjau varstyti Kul
tūros ministerijos, LKP rajono komiteto ir daugelio kitų įstai
gų duris. Šventė įvyko 1986-aisiais, gegužės mėnesį.
Pirmąją dieną svečiai susipažino su pamario kraštu, liau
dies rašytojos Ievos Simonaitytės memorialiniu muziejumi
Priekulėje; Vanagų giraitėje, kur amžiaus pradžioje stovėju
sioje kaimo pirkioje prabėgo rašytojos vaikystė, atidengė
liaudies meistro Vytauto M ajoro ąžuolinę skulptūrą. Tos pa
čios dienos vakarą Agluonėnų klojimo teatre atgimė Žemai
tės „Trys mylimos”, matėme, kad šventės dalyviai norėjo
kuo ilgiau bendrauti.
Antroji diena prasidėjo tauragiečių A. Remeikio ir E. M až
rimo, skuodiškio L. Brazausko, gargždiškės J. Martinkutės

tapybos darbų, medžio drožinių, karpinių parodos atidary
mu. Savo kūrybą skaitė poetai ir prozininkai, o laureatais
tapo vilnietis Aleksandras Šidlauskas, trakietė Austrą Zapolskienė, tauragiškė Ramunė Palekaitė, klaipėdiškė Dalia Kudžmaitė ir šių eilučių autorius; prizininkai — V. Skrebiškis (M o 
lėtai), E. Untulis (Skuodas), J. Martišienė (Šakiai), A. Kuklys, J. Šikšnelis (Klaipėda), H. Krivickas (Rokiškis), N. Augustinavičiūtė (Vilnius), R. Biržinytė (Kelmė) ir J. Aleknavi
čienė (Anykščiai).
Be kita ko, sveikindamas gražią kultūrininkų iniciatyvą,
poetas Stasys Jonauskas tikino, kad susibūrimo tikslas nebuvo
ir negali būti išmokyti kurti ar bent eiliuoti, suskirstyti į gerus
ir dar geresnius. Tiesiog pribrendo būtinybė krūvon susirink
ti literatūrą mylintiems žmonėms. . . Palaikytina mintis greta
grynai literatūrinės kūrybos pateikti ir tokią, kurią galima
pritaikyti tiesioginiam darbui. Sunku iškentėti nepacitavus
rašytojo R. Sadausko: „Sena tiesa, kad literatūrinis darbas —
ne profesija, ne specialybė, o pašaukimas. . . Dar labiau lite
ratūrinei veiklai turėtų nuteikti, kultūros darbuotojo veikla.
Skatinant kūrybai kitus, juk žadinamos ir tavo kūrybinės
galios. Be to, ir pats darbo pobūdis dėkingas. Visada esi žmo
nėse, žinai jų rūpesčius, viltis ir godas. . . Net vieta kitam
susibūrimui numatyta — Anykščiai. Tai puiku, Anykščių že
mė šito verta, bet Gargždai vis tiek liks pirmieji. . . Pradžia
galvą laužo, o pabaigos tenebtinie, susirinkim ir suvis neišsi
skirkim. .
(Klaipėdos raj. laikraštis „Banga", 1986 m. gegu
žės 17 d.).

Anykščiuose
vykusios
antrosios literatų šventės
laureatai, diplomantai ir
prizininkai: (iš kairės)
J A N I N A M ARTIŠIENĖ,
BIRUTĖ G LIAU D IENĖ,
ALGIR D AS SVID INSKAS,
ARVYDAS
LAPUKAS,
V IO L E T A ŠO BLIN SK AITĖ, JUOZAS KINDERIS,
ROMA
Ž IL IN S K IE N Ė ,
JO N AS RAD ZEVIČIUS,
S T A N IS L O V A S
ŽEB
RAUSKAS.
. Junevičiaus nuotraukos
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1987 m. pavasarį Gargžduose įvyko pirmoji respublikinė kultūrininkų literatų
šventė. Pajūryje pakilusi, paukštė 1988 m. rugsėjį nutūpė Anykščiuose

moka rengti šventes. Čia prasidėjo pirmosios Knygos šventės,
šiandien rengiamos kone kiekvienoje bibliotekoje.

Atidengus paminklą K. Sirvydo atminimui.
J. Junevičiaus nuotraukos

Ir susirinkome!
Po pirmosios šventės literatams kilo noras palaikyti ir
glaudesnius ryšius, tad jie susibūrė j „Gimtinės" klubą, kurio
„būstine" tapo Mokslinis metodinis kultūros centras. Planuo
jama rengti susirinkimus, dažniau bendrauti, gal ir savo kū
rybos rinkinj sudaryti, o kol kas pagrindinis pasirodymas
visuomenei (ir sau) — literatų šventės. Kaip vyko antroji,
kokia ji buvo? Pasakoja „Gimtinės" klubo prezidentas ALEK
SANDRAS Ši d l a u s k a s .
Anykštėnai taip pat triūsė rimtai. Jiems norėjosi kuo pras
mingiau sutikti savo kolegas — ir žilstelėjusį eiliuotoją iš
kultūros namų, ir jauną mergaitukę iš tolimos kaimo biblio
tekos, ir nebe pirmą kartą scenon einančią patyrusią kultūros
skyriaus darbuotoją.
Šventoji Gabijos ugnelė buvo uždegta rugsėjo 23 dieną
rajoniniuose kultūros namuose. Svečių rankose suraudonavo
vėlyvieji astrų ir gvazdikų žiedui; suskambo tradicinė Maironio
dairia, pasipylė sveikinimai, ir iš širdies išsakyti, ir iš lapelio
perskaitytu Lite Matūrinio Panteono vardą turintys Anykščiai

Atrodo, tiek daug girdėta apie A. Baranauską, J. Biliūną
ir A. Vienuolį, bet vėlei ir vėlei norisi stabtelėti prie klėtelės,
užkopti ant Liūdiškių piliakalnio, parymoti prie vienišo so
dybos akmens — prie Vienuolio kapo. Literatai dėjo gėles,
klausėsi pušų ošimo, parymojo Laimės žiburio kalne, pamąstė
vienišuose Malaišiuose, iš kurių į mūsų literatūrą atėjo didy
sis Vaižgantas — beletristikos patriarchas, kultūrinių sąjūdžių
organizatorius.
O, tos skambiosios aukštaičių melodijos su patęsimais,
su grauduliu, su virpančia sielos kalba! Jų klausytasi ne kartą.
Ne, dar nežuvo tautos šaknys, tautinė savimonė skleidžia savo
sparnus. Ir šventėse, ir kasdienybėje, ir svečius vaišinant,
ir juodą darbą dirbant, ir praeitį apmąstant, ir apie rytdieną
galvojant. O ryškiaspalvė anykštėnų tarmė dar gyvuoja kiek
viename kaime. Ir senieji kykai bei mezginiai, ir apdaras,
ir mandagumas, ir kalbėsena — sava, lietuviška.
Nuo Anykščių iki Sirvydų kaimo netoli. Pro autobuso
langą šmėstelėjo švarios sodybos, tvarkingi laukų arimai,
sekmadieniui nusiteikę žmonės. Į Sirvydus pradėta rinktis po
pietų, visi — gražiau pasidabinę, giedriau ir šventiškiau nusi
teikę. Mažylis, drąsiai sumojavęs tautine trispalve vėliavėle,
padeda ją prie paminklo garsiajam septynioliktojo amžiaus
švietėjui ir humanistui Konstantinui Sirvydui. Melodinga bir
bynių muzika, nuoširdūs paminklo atidarymui skirti žodžiai,
mokslininkų mintys ir poetų eilėraščiai — visa susipina. Ran
dasi graži tradicija — per kultūrininkų literatūrinės kūrybos
šventes pagerbti garsius mūsų krašto žmones.
Mokslinis vakaras — kitaip sunku apibūdinti — K. Sir
vydui buvo surengtas Anykščių kultūros rūmuose. Mokslinin
kai Z. Zinkevičius, K. Pakalka, V. Daujotytė, D. Kuolys, V. Sventickas, poetas P. Panavas, aktorius L. Noreika visapusiškai
atskleidė tauraus anykštėno asmenybę. Vakarui vadovavęs
mokytojas Vytautas Balčiūnas vedė klausytoją K. Sirvydo
keliais.
Mūsų literatų kūrybai taip pat skirta nemažai dėmesio.
Universiteto auklėtiniai M ilda Telksnytė ir Vygandas Račkaitis, vertėjai ir rašytojai giliai analizavo ir recenzavo kiek
vieną kūrinėlį, o reikliai įvertinus nemažą jų triūsą, buvo
pasiūlyta parengti Respublikos kultūrininkų kūrybos rinkinį.
Rugsėjo 24-osios popietę aidėte aidėjo A. Vienuolio memo
rialinio muziejaus parodų salė. Širdies atbalsiai, jausmo prot
rūkiai liejosi eilėmis ir proza. Savo kūrybą skaitė visi
ir
šiemetiniai laureatai, ir praėjusios šventės dalyviai (jų atvyko
tiktai devyni), ir šventės svečias iš „Literatūros ir meno*' —
kritikas ir poetas Alfredas Guščius. Skaitė literatai jaudindamiesi, be pretenzijų į didžiąją literatūrą, be pompastikos.
Bėgdami nuo Kasdienos slogučio, jie vis dažniau sėda prie
knygos, prie švaraus popieriaus lapų, galynėjasi su žodžiu,
bando versti iš kitų kalbų, jų kūryba — tai jų nekasdieniškas,
geresnis, gražesnis gyvenimas. Niekas negali sutrukdyti jo
siekti.
Kuklūs prizai, diplomai ir suvenyrai pabiro po Lietuvą,
jie prisiglaus asmeninėse knygų lentynėlėse šalia kitų apdo
vanojimų, primins, jog ateis ir trečioji šventė. Estafetę perėmė
šakiečiai, žinomi Kalbos švenčių rengėjai.

Ne vien pasilinksminimas
Keletas pastabų apie jaunimo klubų veiklą Kauno rajone
. . .Giedorius, kurį Pagynės tarybi
nio ūkio jaunimo klubas „Kibirkštis"
atsigabeno į tradicinį Kauno rajono jau
nimo klubų festivalį, visas tris šio su
sibūrimo dienas elgėsi draugiškai, ta
čiau kritikos neišvengė. Mat antrosios
festivalio dienos paryčiais, kai visą nak
tį diskotekoje trypusi stovykla nurimo
ir susiruošė poilsiui, plunksnuotasis
Maestro pradėjo solo koncertą. . . Nors
gaidžio „romansai" daugeliui festivalio
dalyvių, matyt, nepatiko, nes jie vėliau
itin rūškanais veidais stebėjo prie pagyniečių palapinės lesinėjantį „žadintu
vą", tačiau rytinių koncertų idėja buvo
pratęsta. Beauštant paskutinei festivalio
dienai, Viršužiglio kultūros namuose
įvyko. . . sunkiojo roko grupių koncer
tas. Suprantama, jis turėjo įvykti anks
čiau, bet dėl techninių kliūčių prasidėjo
tik šeštą valandą ryto. . . Paprastai kon
certuose visada aktyvūs „metalistai"
jau buvo išsekę — vieną rytą pasnausti
trukdė gaidys, kitą — rokas, tačiau,
miegodami atmerktomis akimis, išti
kimieji melomanai vis tik rym ojo kul
tūros namuose, retkarčiais į ritmą pa
krutindami koją ar ranką. . .
Nuo gaidžio iki roko. . . Neįpras
tas muzikinis šuolis? Taip, bet neįpras
tas, įvairus buvo ir paskutinysis,
1988 m. vasarą vykęs Kauno rajono
jaunimo klubų festivalis. O lig tol?
Taip, atmintyje gyva ne viena įspūdinga
buvusiųjų festivalių akimirka, tačiau
keletas paskutiniųjų jaunimo susibū
rimų privertė susirūpinti: festivaliai ta
po blankesni, suvienodėjo, pasigirdo
balsų, jog jau išsikvėpta, jog reikia

naujo impulso, originalesnių minčių. . .
Gal todėl kiekvienam pernykščio
festivalio dalyviui tereikėjo rūpintis iš
tverme: laiko miegui — minimumas,
nes būtina suspėti į visus koncertus
koncertėlius, konkursus, aukcioną, M is
terio rinkimus, tumbijumbi varžybas,
kulinarijos paslapčių dalybas ir kt.
Dar — diskoteka ir liaudiška vakaronė
po vasaros dangumi, kai termometras
Duobakalnyje — p o ilsia vietėje
prie
Kauno marių — rodo plius trisdešimt. . .

Jaunimo klubų festivaliai Kauno
rajone. . . Kas tai? Linksmi, nerūpestin
gi jaunimo susibūrimai ar „nepopierinė" šiandien itin populiarių klubų atas
kaita? Diskotekos, laužai, atsipalaidavi
mas ar proga pabendrauti su bendra
amžiais iš įvairiausių savojo
rajono
kampelių, susidraugauti, aptarti opiau
sius šiandieninio kaimo jaunimo rūpes
čius ir suvokti, kas dabar jaunimui
svarbiausia, kur jis eina ir ar prasmingi
jo žingsniai?
Nesuklysime atsakę: viskas išsyk.
Festivalyje — ir linksmi, ir rimti da
lykai. . .
Žvilgterėkime į dar neilgą jaunimo
klubų istoriją.
Pirmasis jaunimo klubas Kauno ra
jone buvo įkurtas V ilk ijoje 1973 m.
ir pavadintas „Jaunystė". Apie 30 įvai
raus amžiaus, skirtingų profesijų bei
pomėgių jaunuolių susibūrė norėdami
prasmingiau, turiningiau leisti laisvalai
kį, kurti saVas tradicijas. Vėliau jauni

mo klubai susibūrė Raudondvaryje,
Babtuose, Šlienavoje, Užliedžiuose, Pa
gynėję. Populiarinant jų veiklą, pro
paguojant kūrimąsi ir apibendrinant jau
sukauptą patirtį sumanyta kasmet reng
ti festivalius.
Besiplečiant klubų veiklai, neapsi
eita be diskusijų. Įvairių nuomonių iš
sakyta besistengiant paaiškinti klubų
atsiradimo priežastis, skirtingai buvo
vertinamas klubų siekimas bendradar
biauti su kultūros namais, komjaunimu.
Į klubus susibūręs jaunimas norėjo būti
savarankiškas, nepriklausomas, įvai
riausiais keliais ieškojo pastogės. Dau
gelis glausdavosi kultūros namuose, už
„globą" padėdavo kultūros darbuoto
jams suorganizuoti vieną ar kitą rengi
nį, bet ilgainiui paaiškėdavo, kad toks
bendradarbiavimas virsta į vienpusišką
išnaudojimą. . . O pabandyk apie tai
pareikšti kultūros namų direktoriui —
iškrapštys klubą, ir ieškok „kampo"
kitur. . .
Arba santykiai su komjaunimu.
Štai ką byloja Raudondvario jaunimo
klubo „Kontrastas" patirtis. Jie įsikūrė
senosios Raudondvario pilies rūsiuose,
patalpas įsirengė taip, kad tik grožėkis
ir pavydėk! Populiarumo ilgai laukti
n ereik ėjo— greitai „Kontrastą" pradė
jo lankyti radijas, televizija, svečių iš
Respublikos bei tolimesnių kraštų dele
gacijos. . .
— Mes ne prieš svečius,— pasako
ja „Kontrasto" prezidentas Linas A d o 
maitis.— Tik. . . dažniausiai
būdavo
taip: iš rajono komjaunimo komiteto
paskambina — pasišluokit, priimkit de-

legaciją! Pasišluojam, priimam. A tva
žiavę. pasėdi, apie politiką pasikalba
ir — viso gero! Komjaunimas mus pri
simindavo, kai reikėdavo svečiams ką
nors įdomaus parodyti. ..
. . .Bet klubai gyvavo. Aiškėjo —
jie reikalingi, jų kūrimasis nesulaiko
mas, neišvengiamas. Poreikis neforma
liai bendrauti, galimybė išreikšti save
nereglamentuojama, spontaniška veik 
la — tai šiuolaikiška, natūralu. Klubams
tolimas formalizmas, popierizmas, „kie
tas" planavimas, ataskaitos ir lenktynia
vimas. Tai — gerų bičiulių grupės, kur
vieniems patinka teatras, kitiems — ro
kas, istorija ar technika. Būdami klube,
jie mokosi bendrauti, suprasti save ir
kitus, o festivaliai — puiki galimybė
kiekvienam klubui atskleisti savo sa
vitumą, tradicijas. 1986-aisiais festiva
lis vyko. . . Nidoje. Kelionė baltašone
„Raketa", jūra, kopos. . . Vargu ar patys
klubai būtų įkandę tokią prabangą. Ren
giant festivalius prireikia išlaidų trans
portui, diskotekų aparatūrai, tad džiu
gu» J°g j uos visuomet remia rajono
kultūros skyrius, rajoniniai kultūros
namai, ūkiai.
Artėjant festivaliui, klubų prezi
dentai arba atstovai dažniausiai susi
renka rajoniniuose kultūros namuose,
pas savo globėją Egidiją Ramanauskai
tę, ir išsamiai aptaria renginio scena
rijų. Varžybas, konkursus, parodas, dis
putus organizuoja patys klubai. Emb
lemos, raportai, stovyklos apipavidali
nimo projektai, meno saviveiklos prog
ramos — visa savo jėgomis. . . O ar tu
rėtų būti kitaip?
Populiariausias ir bene svarbiau
sias kiekvieno festivalio momentas —
klubų naujokų „krikštynos". Kiekvie
nąkart egzaminuoja „seniai", užduočių
būna įvairiausių. Pavyzdžiui, tenka su
vaidinti. . . traktorių, džiazo orkestrą
ar padeklamuoti vaikystėje išmoktų e i
lėraščių. Naujokai improvizuoja, sten
giasi įrodyti, jo g jie — ne iš kelmo
spirti, jo g savam klube „seniai" jais
galės tvirtai pasitikėti. . .

„Anksčiau jaunimas k i
toks buvo. .. "

Festivalio Duobakalnyje
a h darymas.

1986-ieii, Nida. Naujųjų,
prezidentų
maudynės.

A. Gavenausko nuotraukos
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Per festivalio atidarymą iškilmin
gai per kerpama tradicinė juostelė. Iš
siskiriant ji iškilmingai. . . surišama, ir
mazgas liudija, jog kitąmet klubai vėl
susitiks. . .

Paskutiniojo Kauno rajono jauni
mo klubų festivalio margumą ir, drįs
čiau sakyti, renesansą nulėmė įžvalgus
renginio organizatorių sprendimas su
burti įvairias jaunimo grupuotes: pan
kus ir žemdirbius, „metalistus ir me
nininkus. Išties, juk dabar labai svarbu
aprėpti kuo daugiau formalių ir nefor
malių jaunimo judėjimo srovių ir gru
pių. Tuomet įdomu ir festivalio daly
viams, ir svečiams bei organizato
riams — kas kuo gyvena, ką veikia. . .
Kaimo jaunimui siurprizu tapo iš
Kauno atvykusi gausi ir darni „Laumės
vaikų" grupė (merginos ir vaikinai, be
šnenkantys Laisvės alėjoje prie „Lau
mės" kavinės). Miestiečiai veržte ver
žėsi į visus festivalio renginius, patys
suorganizavo breiko konkursą.
Atrodytų, tokiame festivalyje tu
rėjo karaliauti vien roko muzika. Ne!
Buvo ir smagių polkų, žaidimų, liau
dies dainų.
Viešoji tvarka? Taip, tai svarbu,
ypač kai į kiaurą naktį dundančią dis
koteką susirenka ne vien festivalio da
lyviai, bei ir kaimyninių gyvenviečių
bei kaimų jaunimas. Pernai apsieita
be milicijos pareigūnų priežiūros, jau
nuoliai patys rūpinosi drausme, ir jokių
nemalonių nesusipratimų neįvyko. . .
Kokios nuotaikos po festivalio, kuo
dabar gyvena Kauno rajono jaunimas?
Siūlo galą buvo galima užčiuopti, pa
vyzdžiui, plakatų parodoje.
Štai Kulautuvos jaunimo klubo
„Impulsas" plakatas: mėlynų bangų,
skaisčios saulės, žalios žolės fone —
žavi mergaitė. Ji grožisi pasauliu. Iro 
nija? Turbūt. Juk vis mažiau pas mus
puikių, nepažeistų gamtos kampelių. . .
Net ir Duobakalnyje buvo galima „pa

sigrožėti" įspūdingų statomos Kruonio
H AE „peizažu" arba dvokiančiomis
Kauno marių pakrantėmis. . . Dar vienas
kulautuviškių plakatas: didelis degtu
kas, o jo galvutė — mūsų Žemė. . . Č e
kiškės „Akiratis" nupiešė didžiulę šluo
tą, šluojančią raketas, tankus. . . Rau
dondvario „Kontrasto" plakate — nu
vargęs, suglumęs kareivis. Jo šau
tuvo vamzdyje — gėlės žiedas. Gėlės
žydi ir patrankos vamzdyje. . .
Festivalyje įvykusiame dispute iš
ryškėjo ir klubų veiklos permainos.
Garsiajame Raudondvario „Kontraste",
pasak jo prezidento L. Adomaičio,—
kartų kaita. . . Tai natūralu — žmonės
ateina į klubą ir išeina. Gyvenimą ja
me vėliau dažnai vadiname gražiausio
mis jaunystės akimirkomis...
Subyrėjo Pagynės „Kontaktas" —
jo įsteigėjai sukūrė šeimas ir išsiskirs
tė, bet festivalin atvyko pamaina —
klubas „Kibirkštis", kurio nariai pasi
rengę pagyvinti savo gyvenvietės jau
nimo laisvalaikį. Sutvirtėjo Domeika
vos, Vandžiogalos jaunimo klubai.

. . .Praėjus keletui dienų po šio ren
ginio, rajoniniuose kultūros namuose
suskambo telefonas — skambino Do
meikavos jaunimas: esą, grįžom namo,
liūdna, norėtume keletą klubų pasi
kviesti į svečius. . . Atsiliepė Vandžio
gala — jaunimas žadėjo organizuoti va
karonę. . . Raudondvariečiai norėjo su
rengti roko muzikos festivalį. . .
Vadinasi, išties trys festivalio die
nos — daugiau nei pasilinksminimas
gamtos prieglobstyje? . .
ROMAS PODERYS
Kauno rajono laikraščio
„Tėviškės žiburiai" redak
cijos Laiškų skyriaus vedėjas

DALYKINIŲ SUSITIKIMŲ LABORATORIJA „PERSPEKTYVA"

Ką projektuojame, ką statome?
Kiekvienais metais respublikoje vis daugiau naujų kultūros namų. Per šį penkmetį
bus pastatyta 13 rajoninių ir 134 kaimo kultūros namai. Kokie tie visuomeninės paskirties
objektai, kaip jie projektuojami ir statomi, kaip sekasi juos eksploatuoti, kalbėjosi į Meno
darbuotojų rūmus susirinkę architektai ir kultūros darbuotojai. Pokalbį vedė Lietuvos TSR
kultūros ministro pavaduotojas Z. Grigošaitis.
Pokalbio medžiagą norisi išdėstyti dviem blokais, tarsi dviem stovyklomis, nes jos ir
tarė savo žodį. Pirmiausia, ką sako tie, kuriems į rankas įteikiami taip ilgai laukti raktai. ..
Pasisakymų nestenografuojame, pateikiame keletą būdingiausių minčių.

Gavus

raktus

Apie Šilutės rajoninių kultūros na
mų užsitęsusį projektavimą, tik 11 mė
nesių trukusią statybą ir kultūros dar
buotojų džiaugsmus bei rūpesčius, pra
dėjus juose dirbti, pasakojo rajono kul
tūros skyriaus vedėjas A. Mažeika. Dėl
projektuotojų neatsakingumo Šilutės
rajoniniuose kultūros namuose didžiu
liai ventiliatoriai bjauroja interjerą,
maži skardiniai radiatoriai patalpas žie
mą sušildo tik iki plius 7— 8 °C. Lanky
tojams ir rūmų šeimininkams gadina
nuotaiką prasti santechnikos įrengimai.
Projektuojamiems ir statomiems
kultūros namams iki šiol labai trūko
nuolatinio Kultūros ministerijos specia
listų dėmesio. Rajono kultūros skyriaus
nuomonė projektuotojo praktiškai ne
pasiekia.
A. Mažeikos įsitikinimu, kultūros
namai turi būti 4 tūrių: žiūrovų, klu
binė ir pramogų dalys bei parodų salė.
Biržų rajono kultūros skyriaus v e 
dėjas E. Mikalajūnas pareiškė nepasi
tenkinimą, kad projektuojamų kultūros
namų sąmatinė vertė negali būti dides
nė kaip 1,5 mln. rb. Biržiečių žemėje
vyksta karstiniai procesai, dėl kurių
būtina sustiprinti pamatus,— teko su
mažinti darbo kambarių skaičių, atsisa
kyti pramogoms skirtos dalies. Kultū
ros namai dar nepradėti statyti, o jau
akivaizdu, kad jie neatitiks šiuolaiki
nių reikalavimų.
Jurbarko rajoniniai kultūros namai
eksploatuojami jau 10 metų. Kultūros
skyriaus vedėja L. Frėjienė pasakojo,
jog projekto autorius R. Šileika dėmesį
sutelkė į pastato išorę ir žiūrovų dalį,
o patalpos kasdieniniam darbui nepato
gios, jų maža. Grimo kambariai išdės
tyti per du aukštus, į sceną einama
siauru koridoriumi pro santechninius
mazgus, iš .prezidiumo kambario neiš
eisi nei * į sceną, nei į salę, mažytės
dailės dirbtuvių patalpos įrengtos taip
pat dviejuose aukštuose. Nenumatytos
patalpos parodoms, pučiamųjų orkest

rui, nėra paskaitų sales, per maža šokių
salė.
Vedėjos nuomone, kaimui pakanka
250 vietų žiūrovų salės, tačiau reikia
šokių salės, bufeto su pagalbinėmis
patalpomis, darbo kambarių; projekte
reikia numatyti vietą vaizdinei agita
cijai.
Anot Panevėžio rajono kultūros
skyriaus vedėjo P. Auškalnio, kaime
atskirų kultūros namų nėra, yra admi
nistracinės patalpos su sale. Sąlygos
darbui prastos. Kaimo kultūros namai
turi būti gražūs, patrauklūs ir išorę,
ir vidumi, vertingi architektūros kūri
niai. Kalbėtojas manė, kad, jei lėšos
ribotos, tegu tie Kultūros namai bus
maži, bet išvaizdūs, kaip bažnyčia. Jų
statybai ir vieta turi būti parinkta gra
žiausia. Biudžetines lėšas,
skiriamas
kultūros namų statybai, galėtume padi
dinti iš kitų fondų, bet įstatymai drau
džia. Varžomi apribojimų, matyt ir to
liau statysime ne kultūros namus, o dė
žes, kurias vėliau reikės perstatinėti, to
bulinti.
Anykščių rajoninių kultūros namų
direktorius R. Budavičius pasidžiaugė,
kad jo vadovaujami kultūros namai pa
statyti 1976 m. pagal architekto R. Ši
leikos projektą, suplanuoti gerai. Pa
grindinis jų trūkumas — nėra šokių
salės. Žinoma, daug ką reikėjo pertvar
kyti savaip. Vien akustikos pagerini
mui išleista 22 tūkst. rb. Anykščių kul
tūros namuose yra 11 sandėlių — jų
tiek ir reikia.
Rajoninių kultūros namų metodi
nis kabinetas turėtų būti projektuoja
mas 4 dalių: literatūros saugykla, tech
ninių priemonių kabinetas, peržiūrų sa
lė ir garso įrašų studija. Visos šios
patalpos turėtų būti greta. Kalbėdamas
apie kaimo kultūros namų projektus,
R. Budavičius pareiškė pageidavimą,
kad scenos apšvietimui būtų projektuo
jamas 15 rankenėlių reguliatorius. Nors
kolūkių pirmininkai ir prieštarauja,
kaimo kultūros namų salėje langų pro
jektuoti nereikia.
Kultūros ministro pavaduotojas

Z. Grigošaitis painformavo, kad sce
nos įrangą numatyta gaminti mūsų Res
publikoje. Jis pastebėjo, kad šiuo metu
daugelyje kultūros namų sceninė įran
ga sumontuota netinkamai, prastas sce
nos apšvietimas. Kalbėdamas dėl opti
malaus žiūrovų salės didumo, Z. Gri
gošaitis pareiškė, jog ūkių vadovams
būdinga gigantomanija — jie dažniau
siai reikalauja 600 vietų. Jo nuomone,
kultūros namų statybos vieta be jokių
abejonių turi būti derinama su kultū
ros darbuotojais.

Architektų nuomonė
Iš LTSR valstybinio statybos komi
teto Vyriausiosios valstybinės nežiny
binės ekspertizės valdybos eksperto
B. Barzdžiuko pasisakymo matyti, jog
architektams svarbiausia, kad kultūros
namai butų gražūs. Svarbu parinkti tin
kamą vietą. Geriausia, kai jie statomi
gyvenvietėse ar miesto centre, tada pa
brėžiama jų svarba, jie formuoja ap
linką. Pavyzdžiui, Anykščiuose kultū
ros namai pastatyti prie centrinės aikš
tės, tik gaila,— jie nepakankamai išraiš
kingi ir monumentalūs, kad taptų aikš
tės dominante. Svarbu, kad architek
tūrinė išraiška būtų originali, lietuviš
ka, būdinga vietovės tradicijoms. Tokie
yra Vyšniūnų (Prienų raj.), Dotnuvos,
iš dalies Pasvalio kultūros namai, o štai
Trakuose jie pastatyti žemai, neišsi
skiria iš kitos paskirties. pastatų.
Negerai, kai pagal individualų pro
jektą, jo visai nepakeitus! statoma ki
toje vietoje.
Svarbu, kad kultūros namai būtų
patogūs, racionaliai suplanuoti. Pagrin
dinė vieta — žiūrovų salė. Joje turi būti
geras matomumas, pakankama pakyla.
Suprantama, kultūros namams reikia
ir kino, šokių, parodų, sporto, paskaitų,
žaidimų salių. Tačiau tiek patalpų pro
jektuoti neskiriama lėšų. Belieka ieškoti
būdų, kaip daryti universalias sales ir
jas automatizuoti. Pastebėta, kad visų
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šokių salių ventiliacija prasta, o kolek
tyvams skirtos patalpos žemos ir mažos.
Labai svarbus yra parengiamasis,
priešprojektinis etapas. A teityje šioje
stadijoje bus sudaroma programa, ku
rią rengiant turi dalyvauti ir kultūros
darbuotojai.
V. Baranauskas, V IS I visuomeni
nių pastatų architektūros projektavimo
katedros docentas, supažindino pokal
bio dalyvius su kaimo kultūros namų
tyrimų rezultatais. Iš jų matyti, kad
kaimo kultūros namų salės yra įvai
raus didumo — 50— 100— 500 vietų. M a
žos salės yra ūkių kontoroms staty
tuose pastatuose ir kultūros namuose,
statytuose iki 1960 metų. 150-ies vietų
salės gyventojų poreikių nepatenkina.
Dažniausiai pageidaujama 200 vietų sa
lės. J klausimą, ar salėje grindys turėtų
būti horizontalios, ar su pakyla, 20% ap
klaustųjų atsakė, kad horizontalios,
80% reikalauja pakylos, užtikrinančios
gerą matomumą. Į klausimą, ko labiau
reikėtų kultūros namuose, estrados ar
scenos, tik 9% atsakė, jog juos paten
kintų estrada. Turima scena 33% res
pondentų nepatenkinti. Pageidaujama,
kad esant 300— 400 vietų žiūrovų sa
lei, būtų dar diskoteka, kavinė, mažoji
salė. Visi respondentai pažymėjo, kad
norėtų sporto salės, baseino. Į klausi
mą, ar reikia kultūros namus blokuoti
su ūkio valdyba, ar statyti atskirai,
92% apklaustųjų atsakė, kad atskirai.
Miestų projektavimo instituto Kau
no filialo vyriausiasis architektas B. Za
bulionis konstatavo, kad yra keturi kul
tūros namų gimimo etapai: programos
sudarymas, projektavimas, statyba ir
pastato eksploatavimas. Visi šie etapai
reikalauja kruopštumo ir tikslumo. Pa
gal svarbą ir architektūrą kultūros na
mai turėtų atlikti pagrindinį vaidmenį
formuojant aplinkos vaizdą. Pavyzdžiui,
Kupiškyje kultūros namai pastatyti prie
Kupos upelio, žemumoje, ir miesto pa
noramai jokios įtakos nedaro. Tačiau
dabar miestuose ir rajonų centruose
jau sunku rasti tinkamą vietą kultūros
namų statybai. Antra, jiems būtinas in
dividualus projektas, reikia vengti kar
tojimosi. Iki šiol buvo projektuojamas
vienas pastatas, kuriame — didesnė ar
mažesnė žiūrovų salė, klubinė dalis,
patalpos administracijai. Dabar šis ste
reotipas turėtų keistis. Gamyklų kul
tūros namai projektuojami gražesni ir
ištaigingesni nei rajoniniai. Puikius rū
mus pasistatė Panevėžio „Ekranas", M a
žeikių naftininkai.
Žiūrovų salė turėtų būti staciona
ri, amfiteatrinė, geros akustikos, ap
švietimo, gerai ventiliuojama, šildoma.
Kalbėti apie salės transformavimą anks
ti,— kol kas nesugebame susitvarkyti
su scenos technika. Scena turi būti opti
malaus dydžio, su veikiančia mecha
nine įranga, tačiau nuspręsti. įrangos
dydį, nustatyti jos patikimumą projek
tuotojai nėra kompetentingi.
Pastebėtos projektuotojų klaidos:
nepakankamas salės apšvietimas, neto
bulas scenos apšvietimas — arba tilte
lis yra per arti, arba šoninės „kišenės"

per siauros; nereikia projektuoti or
kestro duobės, nes ji nenaudojama; nėra
ryšio tarp pulto ir scenos; neatitinka
poreikių rūbinės ir tualetai; mažai pa
talpų klubiniam darbui, jos prastai
įrengtos; šokių salė turi būti atskira,
su atskiru įėjimu.
Ieškant idealesnio kultūros namų
varianto, reikėrų projektuoti universa
lias erdves ir naudoti jas pagal porei
kius.
Koks turėtų būti idealus projek
tas? Ne tik pastatą reikia projektuoti,
bet ir interjerą, baldus, įrengimus, v i
zualinę informaciją, reklamą. Dabar gi
projektuotojai projektuoja tik pastatą
ir visą laiką baiminasi, kaip atrodys
galutinis rezultatas, o rajono vadovai
ieško lėšų ir būdų darbui užbaigti. A te i
ties kultūros namuose turėtų būti patal
pos kėgliams, žaidimų automatams, vai
kų žaidimų kambariai,
baras-kavinė
drauge su periodikos skaitykla, supran
tama, kaip pridedamoji vertė prie numa
tyto 1,5 milijono rublių, o tiksliau pasa
kius,— prie 2,5 milijono, nes dabar tiek
kainuoja kukliausi kultūros namai.
LTSR valstybinio statybos komite
to pirmininko pirmojo
pavaduotojo
V. Parčiausko teigimu, kultūros namai
turi gimti glaudžiai bendradarbiaujant
užsakovams ir projektuotojui. Dialogas
turi vykti pastoviai. Kultūros darbuoto
jai turėtų profiliuoti kultūros namus,
duoti aiškią užduotį projektuotojui.
Kultūros namai turi būti įvairūs ne tik
architektūra, bet ir paskirtimi, veikla.
Sociologinių tyrimų reikia gilesnių, nes
poreikius privalome žinoti. Statyti kul
tūros namus reikia taip, kad ateityje
būtų galima plėstis. Statybos normose
parašytas minimalus dydis, o ne dydis
apskritai.
— Daug laiko praeina nuo projek
tavimo pradžios iki objekto užbaigi
mo,— su apmaudu pasakė Kolūkių sta
tybos projektavimo instituto vyriausia
sis architektas P. Jakučionis.— Šiandien
kalbame apie problemas, kurios pro
jektuotojams buvo aktualios prieš de
šimt metų. Projektuotojams užduotį for
muoja tie asmenys, kurie už darbą mo
ka, ir tie, kurie rūpinasi statybos eiga.
Kultūros darbuotojų tarp jų nebūna.
Ūkių vadovai nori didelių salių, kad
tilptų visi ūkio žmonės. A r stątyti sce
ną, ar estradą, nurodoma rajono v y k 
domojo komiteto pirmininko pasirašy
toje pažymoje. Skirtumas tarp scenos
ir estrados kainų — 50 tūkst. rb. Tiks
linga naujus projektus patikrinti ekspe
rimentinėse statybose. Visus projektus
deriname su Kultūros ministerija. Rei
kia, kad rajonų kultūros skyriai daly
vautų priešprojektiniuose darbuose.
Agropramoninio
komiteto
V y
riausiosios kapitalinės statybos valdy
bos viršininko pavaduotojas J. Petrašiūnas painformavo, kad Respublikos
ūkiuose yra 350 neblogų, 50 patenki
namų ir 500 reikalavimų neatitinkančių
kultūros namų. Iki 2000 metų tikimasi
neblogus kultūros namus turėti visuose
ūkiuose. Tačiau pastaruoju metu pa
aiškėjo, kad neturima nė vieno gero

projekto i Tai didelis priekaištas pro
jektuotojams. Ūkiams leidžiama statytis
kokius jie tik nori kultūros namus, pa
gal turimas lėšas. Kaimo kultūros namų
patalpos turėtų būti universalios.
Susitikime dalyvavęs Miestų pro
jektavimo instituto vyriausiasis archi
tektas C. Mazūras pareiškė, kad insti
tute šiuo metu projektuojami 7 rajoni
niai kultūros namai. Jo nuomone, bu
simųjų kultūros namų direktoriai būti
nai turi dalyvauti projektavimo proce
se. Tik glaudus bendradarbiavimas ga
li duoti gerus rezultatus.
Iki šiol scenos įrenginių technolo
giją projektavo LTSR valstybinės kon
servatorijos Klaipėdos fakultetai. Nors
rengiamos konsultacijos, bet, atlikus
didesnę darbų dalį, paaiškėja, kad kažką
reikia keisti, taisyti. Ši situacija nuo
latos kartojasi.
Interjero klausimai būtų spren
džiami sklandžiai, jei užsakovas turėtų
lėšų kompleksiniam projektavimui,—
tada kartu su pastatu būtų suprojek
tuota vaizdinė informacija, baldai, meno
kūriniai, ir visa būtų įrengta vadovau
jant tam pačiam architektui.
Č. Mazūras paragino projektuojant
kultūros namus atsižvelgti ir į inva
lidų poreikius.

•

Taigi dešimtmečius brendęs pokal
bis įvyko. Ne visai toks, kokio tikė
tasi — jis būtų buvęs konstruktyvesnis,
jei jame būtų dalyvavę ir statybinin
kai,— bet išsakyta daug svarbaus.’
Kodėl taip ilgai reikėjo laukti šita
pokalbio? Šiandien jau pastatyta 80%
rajoninių kultūros namų, naujus kultū
ros namus turi trečdalis Respublikos
ūkių, tad galinčių pasinaudoti šio pokal
bio tiesomis skaičius sumažėjęs. Antta
vertus, su Kultūros ministerija buvo
derinami visi kultūros namų projektai,
tai kodėl jie taip toli nuo gyvenimo
poreikių? Jau 20 metų kaimo kultūros
darbuotojai įvairiuose pasitarimuose ir
individualiuose pokalbiuose sako, kad
reikia patalpų studijų darbui, vietos
audimo staklėms' pastatyti, įvairioms
dirbtuvėms įrengti, nes tik tokie kul
tūros namai kasdien reikalingi jauniems
ir seniems. Tai kodėl šito balso ne
klausoma ir masiškai statomos tik iš
kilmių salės, kurių tikrai nedažnai rei
kia? Taupant lėšas (?!) rajoniniuose
kultūros namuose atsisakoma parodų
ir šokių salių, iki šiol netinkamai pro
jektuojamos chorų ir pučiamųjų or
kestrų studijos, nepatogios, netinkamos
darbui kitos patalpos. Kodėl iki šiol
kultūros namų projektavimui ir statybai
jokios įtakos neturėjo kultūros darbuo
tojai ir jų generalinis štabas — Kultū
ros ministerija? Sakykim, lėšų stygius
neleidžia projektuoti perspektyviai, tai
bent šios dienos reikmes patenkintume.
Juolab, kad ir architektai, ir kultūros
darbuotojai nori gražių ir patogių kul
tūros namų. Čia prieštaravimo nėra.
Parengė TERESĖ NAUSUTYTĖ

PRAKTINIAI PATARIMAI

Kai veiksmas vyksta scenoj e
Praeitame leidinyje spausdinome
scenos apipavidalinimo pavyzdžius fo l
kloro kolektyvų pasirodymams. Šį kar
tą pabandykite įsivaizduoti, kaip ga
lima pasiruošti oficialesniam
rengi
niui — minėjimui, klasikinės muzikos
koncertui ir kt. Vienas iš variantų —
skydinės konstrukcijos. Jos lengvai pa
daromos, lengvai komponuojamos ir
keičiamos. Suprantama, tai nėra vienin
telis būdas,— jei Jūsų galimybės lei
džia padaryti kitaip ar geriau — linkime
sėkmės.
Iškilmingiems susibūrimams daž
niausiai kuriamos griežtos formos, pa

renkamas santūrus tonas. Komponuoti
geometrinių formų detales galima įvai
riai: sustatant viena linija, perspekty
vos principu ar kitaip, tačiau visada
architektoniškai. Stengiamasi išlaikyti
ritmą (jį pabrėžia vertikalios linijos,
vienodi atstumai tarp dekoracijos de
talių), dažniausiai naudojamos dvi spal
vos. Dekoracijas gali paįvairinti ženk
lai ar užrašai, tinkantys konkrečiam
renginiui. Jie paprastai kabinami scenos
centre, prieš platesnį vienspalvį deko
racijos skydą arba tarp dviejų skydų,
kad gerai matytųsi ir būtų įskaitomi.
Ženklai ir užrašai gali būti tūriniai —
iš putoplasto ar kitos medžiagos; gali

ma juos iškirpti iš popieriaus ir prik
lijuoti ant organinio stiklo plokštės ar
ba nupurkšti per trafaretą ant paties
skydo.
Pateikiame keletą eskizų ir dekora
cijų skydų brėžinių.
ALEKSANDRA JACOVSKYTĖ
Autorės piešiniai ir brėžiniai

1 pavyzdys
Skydai paprasti (rėmai, aptraukti medžiaga), gali būti
dviejų spalvų. Sustatyti perspektyvos principu po 2 skydus
jungiant kampu.

2 pavyzdys
Šoniniai skydai prie centrinių prijungti kampu, centre
paliktas tarpas užrašui, gėlėms. Centriniai skydai dra
piruoti medžiaga.

3 pavyzdys
Skydai drapiruoti, vienas su kitu sujungti per pilias
trus viena linija. Centre palikta vieta užrašui (geriausia
užrašą padaryti ant organinio stiklo plokštės, plokštę
pakabinti).

4

pavyzdys
Ryškiai centrinė kompozicija iš dviejų skydų. Viršu
tinė skydų dalis — tai įstrižai prikaltos lentutės, kurios
(arba jų briaunos) gali būti nudažytos kita spalva.

5 ir 6 pavyzdžiai
Šios dekoracijos — tai neutralus fonas (lengva užuo
mina į vargonus) muzikos koncertams (tik ne estradai).
Skydeliai išdėstyti nesimetriškai; 5 pav.— viena linija,
6 pav.— erdviniu principu, skydeliai dvigubi, viršutinė
jų dalis prikalta prie pagrindo 10 cm atstumu naudojant
atitinkamas kaladėles.

Brėžiniai. 1-asis, 2-asis, 3-asis — skydai. 4 brėžinys —
skydus jungiantys kampai ir piliastrai. Mastelis 1:20.
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Mokslinio metodinio
kultūros centro
bibliotekoje

Lazdelinės lėlės

M M K C L E ID IN IA I
Kova su narkomanija: Metodika/ Sudarė A. Liepuonius.— V.: LTSR MM KC, 1988.— 27 p.
Metodinis leidinys skiriamas komjaunimo ir
kultūros darbuotojams. Atskleidžiamas narkotinių
medžiagų poveikis jaunam organizmui, nagrinėja
mi kovos su narkomanija metodai.

Lazdelinės lėlės, kaip ir pirštininės ( žr. Medžia
ga seminarams.— 1987.— Nr. 3.— P. 10— 15), gali būti
labai įvairios tiek gaminimo technikos, tiek medžia
gos (žaliavos) atžvilgiu. Gaminant lėles galima pritai
kyti net buitinius daiktus, pavyzdžiui, medinius bei
metalinius šaukštus, samčius, trintuves ir kt. Žodžiu,
viską, kas yra šalia, tik reikia pasikliauti savo išmo
ne ir fantazija.
Susipažinkime su dviem lazdelinės lėlės gamini
mo būdais.

LIETUVOS LEIDYKLŲ L E ID IN IA I
Grigonis M. 200 žaidimų.— V.: Mintis, 1988.—
120 p.: iliustr.
Pateikdami šį darbą visuomenei, leidėjai tikisi
supažindinti su M. Grigonio — lietuvių pedagogo,
rašytojo, v e rtė jo — palikimu, o kartu siekia ir
praktinių tikslų — atgaivinti kai kuriuos senuosius
lietuvių liaudies žaidimus.
Songailienė A., G alvelis A. Sugrįžkite, žirgai!:
Scenarijus
mokinių
vakaronei.— K.:
Šviesa,
1988.— 85 p.: iliustr., gaidos.
Leidinyje, be scenarijaus, pateikiami metodi
niai nurodymai vakaronei surengti ir pluoštas
lietuvių liaudies kūrybos.

Pirmasis būdas (1 pavyzdys).
Pirmiausia pasiruošiame lėlės galvutę (ji gali
būti ištekinta iš medžio, išdrožta iš putoplasto, tam
galima pritaikyti ir vaikišką plastmasinį sviedinu
ką) ir tris medines skirtingo ilgio lazdutes (A, B, C).
A — ašis; B — valdymas; C — skersinukas.
Vieną ašies galą nusmailiname taip, kad ant jo
būtų galima užmauti galvutę. Tada atmatuojame ats
tumą kaklui ir pragręžiame ašyje kiaurymę. Val
dymo lazdutės gale taip pat pragręžiame kiaurymę,
o skersinuke ties viduriu maždaug 5— 6 cm atstu
mu — dvi kiaurymes. Tuomet visas lazdutes surišame
nestandžiai virvute arba sujungiame varžtais (taip,
kad ties sujungimais lazdutės lengvai judėtų). Po to
patepame smailųjį ašies galą klijais (tik PVA) ir
užmauname galvutę, o skersinuko galuose pritaisom delniukus (delniukai gali būti kimšti, iškirpti
iš kartono ar kitaip padaryti). Lėlė jau sumontuota,
belieka ją aprengti ir sugalvoti šukuoseną.

G A U T A IS S Ą J U N G IN IO LIA UD IES KŪRYBOS
IR K U L T Ū R IN IO Š V IE T IM O M O K S LIN IO
M E T O D IN IO CENTRO
llpomy cjiobal PenepTyapHbifi cčopHHK ajih mojioAdKH TBOpieCKHX KOJIJieKTHBOB.— M.: BHMU, HT

Knp MK CCCP, 1988. — 16 c!

h
yiefiHO-TeMaTHMecKHH njiaH h n p o rp aM M a ju ih <|>aKyjIbTeTOB COUHaJIHCTHMeCKOft OČpHAHOCTH HapOAHbIX

^HHBepcHTeTOB.— M.: BHMU HT

h

KŪP, 1988.—

Planai ir programa sudaryta, atsižvelgiant į
pagrindines tradicijų vystymosi tendencijasšalyje.
Planas sudarytas dviems mokslo metams; nu
matytos tokios mokymo formos kaip paskaitos,
seminarai, praktiniai užsiėmimai.

CCCP:

Xopeorpa<|>ii'iecKan caM OAejrreAbH ocTb b
HHiįlOpMaUHOHHO-MeTOAHMeCKHfi
M aT ep H a ji.—
h
c.

BHMU HT

KnP, 1988.— 35

M.:

Metodiniame leidinyje aptariami IV sąjungi
nio pramoginių šokių atlikėjų konkurso rezultatai,
taip pat, remiantis Latvijos rengiamų šokių švenčių
patyrimu, apie liaudies.šokių šventes kalbama kaip
apie vieną šokių kolektyvų veiklos aktyvinimo
formų.

Antrasis būdas (2 pavyzdys).
Kaip ir pirmuoju būdu, pasiruošiame galvą,
po to lazdutes. Reikia trijų ilgų lazdučių ir labai
trumpo (lėlės pečių pločio) skersinuko. A — ašis
(ilgiausia); B, C — ranktoriukai (šiek tiek trumpesni
už ašį); D — skersinukas.
Ašies lazdutę paruošiam taip pat, kaip pirmuoju
būdu.
Tada skersinuką pritvirtiname prie ašies stabi
liai, kad nejudėtų. Jo galuose pragręžiame skylutes,
prie kurių pririšame virvutes (lėlės rankų ilgio).
Laisvus virvių galus įsiuvame į delniukus. Tada pate
pame nusmailintą ašies galą klijais ir užmauname
galvutę. Taip paruoštą lėlę aprengiam ir tik po to prie
delniukų pritaisome ranktoliukus (kaip parodyta 2
pavyzdyje). Pirmiausia ranktoriuką patepame klijais
ir tik tada įsiuvame į delniuką.
L IL IA N A LOZORAITIENĖ
Vilniaus „Lėlės" teatro aukštos
kvalifikacijos lėlių meistrė
Autorės piešiniai

N auji kuriniai
repertuarui
Šiuos kūrinius galima rasti LTSR mokslinio
metodinio kultūros centro dramos skyriuje.
PJESES
Naraškevičius A . Ponai ir mužikai: Trijų dalių
kompozicija
Žemaitės.
G. Petkevičaitės-Bitės,
A. Fromo-Gužučio kūrinių motyvais.
Vilimaitė B. Būrėja: Vienaveiksmė pjesė. V eikė
j a i — 4 vyrai, 3 moterys,— Pjesė apie šias dienas,
apie sudėtingus žmonių santykius, jautrumą kitam
žmogui.
Kudarauskaitė M . Jūrmotė: Eiliuota pasaka lėlių
teatrui.— Naujas jau žinomos pasakos apie Jūratę
ir Kastytį variantas.
Lapukas A . Visados nepažįstami: Vieno veiksmo
pjesė metabolė.— Veiksmas vyksta
Maskvoje,
A. Puškino dailės muziejuje, kai jame eksponuoja
ma M arko Šagalo darbų paroda.
G olfeld V. Užjūrio pabaisa: 4 veiksmų, 5 paveikslų
pjesė-pasaka.— Į lietuvių kalbą vertė B. M arkevi
čienė.

*
*
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Išradingumo
pamokos
jaunųjų akimis

Pernai, rugpjūčio pabaigoje K e l
mės rajono Tytuvėnų miestelyje, po
ilsio bazėje prie G ylio ežero vyko
3-oji pramoginių renginių vedėjų stovykla-seminaras. Mes, Vilniaus kultū
ros mokyklos pramoginių
renginių
vedėjų specialybės moksleiviai, labai
apsidžiaugėme, kai šios stovyklos or
ganizatorė, LTSR M M K C Poilsio or
ganizavimo metodikos skyriaus vedė
ja Angelė Paulavičiūtė pakvietė j ją ir
mus.
Nors seminaristų
kontingentas
buvo įvairus, stovyklos
atmosfera
greitai tapo tokia, kad ir kelmą vertė
krutėti.
Kiekvieną rytą, išgirdę iš štabo
sklindančią nuotaikingą muziką, ne
gaišdami lėkdavom į ežerą praustis,
tada — pusryčiauti
ir su daina per
miškelį — į Tytuvėnų kultūros namus,
kur vykdavo užsiėmimai. Ypač įdomi
buvo pramoginių renginių dramatur
gijos kūrybinė laboratorija: jos daly
vių svarstymo objektu buvo kultūros
mokyklos moksleivių
programėlių
scenarijai. Išsakytas mintis apiben
drinus užsiėmimo vadovei A. Paulavi
čiūtei, buvo parodyta viena vaikams
skirta programėlė ir kelios liaudiškos
programėlės jaunimui.
Tris popietes prie ežero esančioje
estradoje liaudies dainų, ratelių ir
žaidimų mus mokė Valstybinės kon
servatorijos Klaipėdos fakultetų dės
tytojai N ijo lė ir Rimantas Sliužinskai,
Vilniaus kultūros mokyklos dėstytoja
Irena Butautienė. Dainavom, žaidėm,
šokom žemaičių, dzūkų, aukštaičių ir
suvalkiečių žaidimus, šokius. M okė
mės ir patys rodėm, ką mokam. D aly
vavome ir linksmose sporto rungtynė
se. Išradingumo pramogininkams ne
trūko. Kultūros mokyklos moksleivis
Tomas Augulis pakvietė visus į auk
cioną, kur buvo parduodama vertinga
knygelė „Pramoginių renginių organi
zavimas".
Vakarus praleisdavom taip pat
pramogaudami. Pirmąjį — drauge su
Kelmės rajono
saviveiklininkais,—
linksminomės, vaišinomės, žiūrėjome
Kelmės rajoninių kultūros namų liau
dies teatro spektaklį — J. Rainio pje
sę „Vėjeli, pūsk".
Kitą vakarą neleido sėdėt ir knapsot 1985 metų sąjunginio konkurso
Dnepropetrovske laureatas Romas Šunokas. Visi bandėme šokti dar mūsų
senelių, tėvų mėgtus šokius — tvistą,
čarlstoną, rokenrolą ir kitus, išmoko
me keletą latvių ir estų šokių.
Įspūdingiausias buvo paskutinis
vakaras. Sąjunginio
pramogininkų
konkurso laureatai surengė pobūvį.
Prie kavinės „Papartis" durų visas mo
teris ir merginas su šypsenomis ir
galantiškais nusilenkimais
pasitiko
vyrai. Prisistatę kavinės „šeiminin
kai" — broliai Paparčiai pranešė, kad
bus renkama M is Pramoga-88 ir Mis
Papartytė. Broliai netrukus įsitikino,
kad kiekviena iš 18 merginų gali išra
dingai, sumaniai atsakyti net į kiek
keistus klausimus, tada visi puolė ver
tinti jų plastiškumą, šokio grakštumą.
Ypač gerai merginos dainavo. Atėjus
„lemtingąją! minutei", broliai Papar
čiai pask elbė:-M is Pramoga — išra
dinga, visada besišypsanti
Vitalija
Monkevičiūtė iš Jonavos, jai — karū
na; M is Papartytė — Rūta Griciūtė iš
Akmenės, ir Rūtą apgaubė skraistė.
Tačiau paparčių puokštė su degančia
žvakute, lydima kuo geriausių linkėji
mų visiems visiems, keliavo iš rankų į
rankas.
Paskutiniąją stovyklavimo dieną

vyko dalykiškas stovyklos
aptari
mas, o per iškilmingą uždarymą štabo
nariai apdovanojo
netrafaretiškais
diplomais sportinių varžybų nugalė
tojus.
Atsisveikinimas buvo šiek tiek
liūdnas, nes „kožnas bevelytų" dar
nors trumpam pasilikti drauge su v i
sais.
Pilni įspūdžių, naujų minčių, nesakėm viso gero, o tik iki pasima
tymo!
D A IV A G ARBENCIŪTE,
VENESA ZIL IO N Y T E
Vilniaus kultūros mokyklos
moksleivės

buvo įteikti diplomai, šeimininkų at
minimo dovanos, o žiūrovai karštais
plojimais kvietė atvykti ir kitais me
tais. Tikime, kad taip ir bus. Juo
labiau, kad šią vasarą sukanka 90
metų nuo pirmojo lietuviško spektak
lio, A . Vilkutaičio-Keturakio „Am eri
ka pirtyje" viešo atlikimo. Tad atei
nanti šventė turėtų būti tikrai neei
linė.
VA C Y S V IC IU S
LTSR mokslinio metodinio
kultūros centro Teatro
sektoriaus vedėjas

Rekomendaci j os
be teorijos?

Palangoje vėl
liaudies teatrai

istorija, etniniai skirtumai, paveldėti
stereotipų pavidalu. Sąmonė egzistuo
ja palyginimuose, metaforose. Kultū
ra — tai gyvenimo apvalkalas, per ku
rį tiriame ryšį su gamta. Tik visumos
kontekste išryškėtų, kas yra laisvalai
kio kultūra. Iki šiol buvo teikiamos
rekomendacijos, neturint teorijos.
K. Stoškaus nuomone, yra būtina su
vienyti Respublikos mokslininkus,
nagrinėjančius įvairius kultūros klau
simus, koordinuoti jų darbą. Ir toliau
aktualu nagrinėti kultūros teorijos
klausimus.
R. Ališauskienės nuomone, šiuo
laikinės kultūros įstaigos tikslas turė
tų būti informuoti gyventojus, šviesti,
griauti sąmonės stereotipus, sudaryti
sąlygas neformaliam
bendravimui.
Būtini teoriniai tyrinėjimai.
Daug
duotų valstybiniai užsakymai funda
mentaliems tyrinėjimams.
TERESĖ N A U S U TYTĖ

Prieš penketą metų LTSR moksli
nio metodinio kultūros centro ir Res
publikinių profsąjungų saviveiklinės
kūrybos namų iniciatyva Palangoje
buvo surengta pirmoji liaudies teatrų
šventė. Tikriausiai net šventės šei
mininkai — miesto kultūros skyrius
bei kultūros ir poilsio parkas — nesi
tikėjo tokio žiūrovų dėmesio, tokios
gražios ir spalvingos teatrinės fiestos.
Vieni kitiems buvome reikalingi ir
pernai, kai susitikome penktąjį kartą.
Liepos 21 d. prie paminklo pirma
jam viešam lietuviškam spektakliui
prisiminę savo tautos teatrinės kul
tūros ištakas, žodžiu ir lietuviška dai
na pagerbę pirmuosius šio meno entu
ziastus, pakvietėme Palangos gyven
tojus ir poilsiautojus į Parodų pavil
jono kiemą.
Šventėje dalyvavo septyni Res
publikos liaudies teatrai. Žiūrovams
buvo parodyti įvairių stilių ir temati
kos spektakliai.
Kretingos liaudies muzikinis dra
mos teatras (teatro meno
vadovas
E. Radžius, režisierius V. Slavinskas)
pateikė Vaižganto scenos vaizdelius
„Namai — pragarai" ir „Nepadėjus —
nėr ko kasti", Kauno profsąjungų kul
tūros rūmų liaudies teatras (režisie
rius A . Kybartas)— dviejų dalių links
mas
praeities
scenas — K. Binkio
„Alijošiaus kermošius" ir šiuolaikinę
ekscentrišką S. Zlotnikovo komediją
„Badymas". Klaipėdos medienos me
džiagų kombinato liaudies
teatras
(režisierius A. Vizgirda) pasirodė su
N. Erdmano keturių veiksmų komedi
ja „Savižudis", šiuolaikinio, paradok
salaus J. Erlicko humoro
gerbėjus
pakvietė Kauno „Inkdro" kombinato
liaudies teatras (režisierė H. Šumilaitė), suvaidinęs vaikišką spektaklį su
augusiems „Kolumbo
gimtadienis".
Šventę užbaigė Tauragės liaudies te
atras (režisierius A . Naraškevičius),
suvaidindamas nuotaikingą spektaklį
„Ponai ir mužikai" pagal Dvi Moteri,
A . Fromo-Gužučio ir R. Braziulevičiaus vienaveiksmius kūrinėlius.
Nepamiršti buvo ir mažieji žiūro
vai. Pas juos vėl atvyko visų mėgsta
mas Panevėžio lėlių liaudies teatras,
vadovaujamas nepailstančių šio žanro
entuziastų — režisierės J. BlėdytėsStepankienės ir dailininko A. Stepankos. Jie parodė estų dramaturgo U. Lėjaus pjesę „Vembu ir Tembu",
o
mažiausius žiūrovus pakvietė pažiūrė
ti S. Michalkovo pasakos „Trys par
šiukai". Dar vieną šios pasakos va
riantą parodė Kauno profsąjungų kul
tūros rūmų liaudies teatras.
Kaip per praeitą šventę,
prieš
kiekvieną spektaklį kurorto gatvėmis
patraukdavo „gyvoji reklama", sma
gia daina, šmaikščiu žodžiu ir trumpo
mis scenomis iš busimųjų vaidinimų
ji primindavo poilsiautojams, jo g pa
sirodymo laikas artėja.
Šventei pasibaigus, kolektyvams

M M K C mokslo skyrius surengė
diskusiją apie kultūros tyrimo proble
mas. Į ją buvo pakviesti V V U Filosofi
jos katedros docentas, filosof.m.kand.
K. Stoškus, Sociologinių tyrimų labo
ratorijos vedėja, psichol. m. kand.
R. Ališauskienė, Filosofijos, sociolo
gijos ir teisės instituto mokslinė ben
dradarbė, filos. m. kand. E. Laumens
kaitė, Kultūros darbuotojų tobulini
mosi instituto direktoriaus pavaduo
tojas mokslo reikalams, menot. m.
kand. R. Jakučionis, M M K C darbuo
tojai.
Diskusiją vedusi M M K C Mokslo
skyriaus vedėja E. Korkiško pažymė
jo, kad šiuo metu yra net keli šimtai
kutūros apibrėžimų. Plačiausia pras
me kultūra yra laikoma žmonių gyve
nimo būdas, elgesio ir mąstymo nor
mos, papročiai ir įpročiai. Siauresne
prasme kultūra suprantama
tiesiog
kaip kultūros įstaigų veiklos rezulta
tai, gyventojų laisvalaikio užsiėmi
mai. Sociologams labai svarbu kultū
ros ir laisvalaikio teorinių tyrinėjimų
plėtotė, nes nuo mokslinių koncepcijų
priklauso ir sociologinių tyrimų me
todika. Tiriant gyventojų kultūrinius
poreikius, interesus, reikia apibrėžti,
kas yra kultūringas žmogus, kuo pasi
reiškia jo kultūra, pagal kokius kri
terijus nustatyti kultūringumo lygį.
Sakysime, sužinome, kiek kartų per
metus žmogus nueina į kiną, teatrą,
o ar tai padeda nustatyti, jau kultūrin
gas jis ar dar ne?
E. Laumenskaitės teigimu, kultū
ros pagrindą sudaro žmonių siekiai,
tarpusavio bendravimo principai. K ul
tūra formuoja žmogaus dvasinį turinį,
tai, kas daro žmogų Žmogumi. Bet
jei vertiname kultūringumą pagal tai,
kiek lankomasi renginiuose, tada la
bai svarbu, kas ir kaip kalbama nuo
scenos. Tada tyrinėtojui belieka nus
tatyti, kiek „išdaiktinama" „įdaiktinta" kultūra ir kaip ji padeda žmogui
humanizuotis. E. Laumenskaitė para
gino nuodugniai susipažinti, ką tautos
kultūros tyrimų sferoje yra padarę
Lietuvos išeiviai. Ji pabrėžė, kad ne
gali būti universalios lietuvių kultū
ros, nes egzistuoja lokaliniai skir
tumai.
K. Stoškus pasakė, kad kultūros
planavimas yra nerealus. Siekiant ma
tuoti kultūros laipsnį, kuriami stan
dartai, pavyzdžiui, „iš viršaus" for
muojami bibliotekų fondai, kurie taip
pat dalyvauja kultūrinės standartiza
cijos procese. Tai deklaratyvaus kul
tūros dirbimo modelis — kultūra dėl
kultūringumo. Asmenybės universalu
mo siekimas yra negalimas, nes asme
nybė ribota, o žmogus privalo pats
kurti sau kultūrą.
K. Stoškus taip pat pažymėjo, kad
Lietuvos kultūra yra vienpusiška, nes
gyventojų intelektinis mąstymas yra
prastas. Pas mus mėgstama pasirinkti
svetimą teoriją ir ją aprašinėti. Teori
nis mąstymas yra skurdus dėl uždaro
rato, nuolatinio drąsesnių koncepcijų
ir teorijų baiminimosi. Kultūrai įtaką
daro gyvenimo būdas, gamta, tautos
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„Eglė" festivalyje
„Incontri C orali"
Taip pavadintame liaudies muzi
kos festivalyje, kuris vyko Italijoje,
Thienės mieste 1988 m. liepos pabai
goje, dalyvavo Vilniaus statybininkų
kultūros rūmų nusipelnęs moterų cho
ras „Eglė" (meno vadovas LTSR nusi
pelnęs artistas Jonas Kavaliauskas).
Šio festivalio dalyvių skaičius nėra
didelis, tačiau jame gausu renginių,
apimančių visą Vicenzos rajoną. Fes
tivalyje dalyvauja kolektyvai iš Va
karų Europos ir kitų šalių.
Paskutiniajame, vienuoliktajame
festivalyje kolektyvų repertuare do
minavo liaudies dainos, tačiau daug
skambėjo ir originalios kompozitorių
kūrybos. Į Thienę „Eglė" atvyko pa
ruošusi tris skirtingų stilių programas.
Šilčiausiai buvo reaguota į lietuvišką
programą, sudarytą iš senųjų lietuvių
klasikų bei šiuolaikinių kompozitorių
kūrinių. Labiausiai klausytojus žavėjo
J. Naujalio „Lietuva brangi", V. Mont
vilos „Sutartinė", B. Kutavičiaus du
fragmentai iš oratorijos
„Pasaulio
M edis".
Festivalyje nebuvo konkursų,—
tai darė šventę dar nuoširdesnę, tarp
dalyvių vyravo geranoriškumo atmos
fera. Stebino, kad kūriniai buvo atlie
kami itin šiltai, su meile, susižavėjimu
muzikos grožiu. „Eglės" choras, anot
italų spaudos, „tapo atradimu", Thie
nės miesto mero lūpomis tariant,—
„gražiu žiedu „Incontri Corali" festi
valio vainike".
Nors į festivalio renginius bilietai
buvo gana brangūs (apie 6 rb), tačiau
operos teatras visada buvo beveik
pilnas. Tai dar kartą patvirtina, kad
šis žanras Italijoje mėgstamas ir pla
čiai propaguojamas. Beveik kiekvie
nas festivalio koncertas mieste tapda
vo tikra fiesta su dainomis ir palydo
mis. Aistringai reiškiamas prielan
kumas „Eglei" buvo apėmęs
visą
Thienės miestą.
„Eglę" priėmė ir ja rūpinosi „Citta di Thiene" mišrus choras. Sunku
išsakyti tą didžiulį norą geriau pažinti
vieniems kitus, tą nuoširdumą ben
draujant. Jis nuginklavo kiekvieną,
kas turėjo nors krislą skepticizmo.
Venecija ir Vicenza, Roma ir V a 
tikanas, daug mažesnių miestų ir mies
telių žavėjo „eglaites", o jų gyvento
jai stebėjosi dar iki tol negirdėtomis
dainomis. Kokios būtų karčios išsis
kyrimo su Thienės miesto choristais
Venecijoje ašaros, kokios būtų liūd
nos Romos katalikų kolegijoje g y
venančių lietuvių kunigų akys, visos
„Eglės" choristės šventai tiki, kad ne
užilgo ateis laikas, kai vėl išvys mie
lus ir geraširdžius jų veidus Lietu
voje.
R OM AS KONDROTAS
LTSR mokslinio metodinio kultūros
centro Muzikos sektoriaus vyresnysis
mokslinis bendradarbis

