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KAZIMIERAS LAPINAS

R. Virkučio nuotraukos

"Graži Tu, mano gimtine/Kokia tu miela. Kiek apvažiavau, kiek apžiūrėjau, o gražesnės, mielesnės už Tave neradau!
Išlipęs iš traukinio Ignalinoje ėjau pėsčiom į namus. Čia kiekvienas kalnelis primena man Tave. Ir platybės ežero dar
užšalusio, ir mėlyno miško juostos šiandien man atrodo dar malonesnės, dar artimesnės mano širdžiai. Einu, dairausi ir
negaliu vis atsižiūrėti, vis atsidžiaugti tuo mūsų gamtos grožiu. Ir dar daugiau džiaugsmo, ir dar daugiau meilės šitam kra
štui, kai jau praėjo beveikpora metų, kai buvau atsisveikinęs, kai galvojau, gal jau nebepamatysiu aš "Jūs"!.. O ką?Irvėlaš
čia minu kvapsnų sniegelį, tą šimtą kartų numintą kelelį, žingsniuoju tais pačiais vingiuotais takeliais. Čia ir laikas greit
praeina. Čia ir nuovargio nėra. Va, ir mano Grikiapelė. Gimtinė mano!"
Tai nedidelė ištraukėlė iš liaudies tapytojo Kazimiero Lapino atsiminimų knygos "Teisybė, kurtu?" rankraščių. Kazi
mieras Lapinas gimė 1900m. Baigėpradinę mokyklą. Tolesnius jo troškimus ir darbus lydėjo ne tik įvairios kliūtys, vargai,
bet ir sugebėjimas pasidžiaugi gamtos grožiu, žmonėmis. Tapyti pradėjo jau bebaigdamas aštuntą dešimtį ir savo paveik
slais išsakė meilę Tėvynei, tarsi iš paukščio skrydžio apžvelgdamas laidaupanoramas irpiliakalnius, ežerus ir upes, senojo
kaimo sodybas ir bažnytkaimių architektūrą... Savita tapysena KLapinas iškart prilygo geriausiems mūsųprimityvistams,
o įvairios parodos, Kultūros ministerijos premija liudija irjo oficialų pripažinimą.
Rašo, kaip ir tapo, išgyvendamas, apmąstydamas kiekvieną vaizdą, įvykį, detalę. Čia ir turtingos nauja patirtimi kai
mo vaiko dienos, mokslo troškimas, ir nerami jaunystė lenJaį oJaipuotoje Rytų Lietuvoje. Pasakojimas liejasi tai ramiai,
kone epiškai, tai romantiškai pakiliai, atskleisdamas jaudinantį žmogaus tapsmo procesą, žavėdamas autoriaus nuošir
dumu, atvirumu, subtilia psichologne nuojauta. Atsiminimai parašyti gražia, vaizdinga ir tarmiškais niuansais turtinga
kalba.
Prisimenu, kaip pirmąkart važiavom į Pabaltijo liaudies tapytojų seminarą Latvijoje. Paklausiau užsižiūrėjusį pro
traukinio langą į blėstančius laulais KLapiną, arjam nepabodo važiuoti. Atsakė: "Noriu atsigert Lietuvos... "Šie fragmen
tai iš dangau sau nei kitiems rašytų atsiminimų - taip pat gaivus gurkšnis Lietuvos.
A LĖ POČIULPAITĖ
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PAMOKA,
KURIĄ PRISIMENU VISĄ AMŽIŲ
Žiema baigėsi. Sniego lopai tik kur ne kur margavo pavėsy. Ž e
mė atrodė lyg kokia marga karvė. Kieme dar vienoje vietoje gulėjo kup
stas sniego. O taip norėjosi basam pabėgioti kieme. Per žiemą nusibo
do nešioti batukus, kuriuos buvo pasiuvęs Mataušiukas. Ir taip lengva,
taip smagu basam bėgti, niekas nepavytų. Tik tėvai neleidžia ilgiau bū
ti basam lauke. Sako, peršalsi, susirgsi. O už kluono balaitėj jau mėly
navo vanduo. Čia atneštus suolus, duris, stalus bobutė maudė, prausė,
nes artėjo Velykų šventė. Didžiausias pasiruošimas. Vienintelis kartas
į metus, kada iš pagrindų apsivaloma nuo žiemos purvų.
Kaip tik tuo laiku ateidavo tokie žydeliai dažytojai. Jie kiekvienoj
troboj ką nors pagražindavo, apdažydavo. Ir pas mus su tėvu susitarė
šiemet apdažyti stalą. Ir išdažė. Visokiais margais paukšteliais. Viso
kiais diyželiais, visokiomis gėlytėmis. Stalas tik kvepia dažais. Toks gi
gražus. Kaimynai atėję grožėjosi ir gyrė, kad gražiai padarė tie žydai.
Tėvas brangiai už darbą jiems sumokėjo. Davė visą rublį. Dabar buvo
tikrai tas stalas "dieviškas"! Bus ir Velykos valgyti ant jo skanesnės!
Buvo didysis šeštadienis. Motina su bobute užmaišė pyragus
šventėms. Kai pyragai paaugo, juos motina minkė ant to gražiojo sta
lo. Užminkė ir nešė į pečių kepti. Kai visus pyragus pakepė, ant stalo,
kur minkė pyragus, paliko prilipusios truputis tešlos. Aš numatęs tą te
šlą sugrabojau, bet buvo labai mažai. Kad mano pyragėlis būtų dide
snis, paėmiau peilį ir ėmiau prilipusią prie stalo tešlą skusti. Skučiau
stipriai, nes buvo stipriai prilipus. Ir...pats nusigandau pamatęs, kad su
tešla nuskučiau ir dažus. Nuskučiau tuos gražiausius paukščiukus. Vi
ską, kas buvo sulipę su tešla. Suminkiau tą pyragėlį ir pakepiau šaly
motinos pyragų. Bet dabar nežinojau,kur pasidėti. Žinojau, kad man
pačiam labai gaila stalo, bet ne viskas. Žinojau, kad gausiu nuo tėvo,
bet ką? Tai nežinojau!
Pašėręs galvijus į trobą atėjo tėvas. Norėjau pulti į glėbį. Prašyti
pasigailėjimo. Bet to nepadariau. Laukiau ko tai? Tėvas nusivilko kai
linius - ruošėsi eiti praustis! Praeidamas pro stalą stabtelėjo ir sužiu
ro:
- Nu, koks durnius čia stalą taip nudraskė? - paklausė piktu bal
su. Aš tylėjau kaip žemė. Atėjo motina ir bobutė pažiūrėti, kas čia pa
daryta. Abidvi nustebo pamatę margą kaip genį stalą.
- Kas taip nuskutė? - dar kartą piktai paklausė tėvas ir paėmė į
ranką juostą, kurią visada juosėdavo. Sunku buvo man išsilaikyti ir dū
miau galvotrūkčiais pro tėvą pasakydamas, kad "aš norėjau pyragėlį
padaryti". Bet tuo kartu tėvas atsimojo ir taip kirto man su juosta per
petelius, kad vos išsilaikiau nepaivirtęs. Baisiai suskaudo pečius ir gal
vutę, kuriai irgi teko juostos. Dar kartą atsimojo kirsti, bet čia pribė
go prie manęs bobutė, apkabino mane ir subarė tėvą.
- Eik, durniau. Šite kirst vaikui. - Stovėjau bobutės glėby ir never
kiau. Buvau be galo išsigandęs. Maniau, kad tuojaus...mirsiu. Ir taip
skaudu dabar buvo man. Negaila to pyragėlio, negaila to stalo. Bet ne
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galėjau pernešti to skausmo, kad taip užpykdžiau savo tokį gerą tėvą.
Juk jis mane taip mylėjo. Jis tiek man pripasakodavo tokių gražių da
lykų. Tiek jis mane mokino gero. Nė karto, kaip gyvas aš, manęs jis ne
tik nemušė, bet net nesubarė. Užtekdavo, jeigu pasakydavo žodį, ir aš
jau paklausydavau jo. Žinojau gerai, kad jis mane myli. Mes buvome
neperskiriami draugai. Dar gal daugiau. Mes buvome du - vienas žmo
gus. O dabar?.. Aš jį taip užpykdžiau. Jis man niekad nedovanos... Kaip
man reikės dabar gyventi?
Nėjo tėvas praustis. Atsisėdo gale stalo, pasirėmė ant rankų ir
taip ilgai rymojo nepratardamas žodžio. Parymojęs, nei valgęs, apsivil
ko kailinius, susijuosė ta juosta, pasiėmė iš kamaros šautuvą, paliko
namuose šunį ir viens nulinkęs galvą nuėjo miško link. Mama su bo
bute pažiūrėjo per langą, bet abidvi tylėjo, nieko taip savęs nekalbėjo.
Jadvygutė priėjusi mane paglostė ir paklausė: "Ar labai skauda?" N e
jaučiau dabar to fizinio skausmo. Bet kažkoks skausmas spaudė kitoks.
Skaudėjo, kad dėl mano pyragėlio tėvas išėjo nevalgęs...
Mama iškepė pyragus. Kvėpė. Davė paragauti. Buvo labai ska
nūs. Ištraukė ir mano pyragėlį iš pečiaus. Nenorėjau jo matyti. Be to,
jis kvėpė dažais, net visas blizgėjo nuo kažkokio pokosto. Kažin kiau
lės ar būtų jį ėdę. Ką ir bekalbėt. Tik pridirbau tiek skausmų dėl jo! Ir
prisiekiau, kol gyvas būsiu, niekad taip blogai nedarysiu. Saugosiu
kiekvieną daiktą, kad jo nepagadinčiau.
Sunkiai grįžo mano meilė prie tėvo. Jaučiausi labai ilgai jam pra
sikaltęs. Bet...tėvas ir, matyt, pergyveno. Juk jis suaugęs žmogus. Ma
tyt, pergalvojo, jog aš vaikiukas. Norėjau gera padalyti - pyragėlį iškep
ti. Taip padalyti, kaip mama darė. Matyt, pagalvojo: kiek žmogaus, tiek
ir proto...O man buvo tik ketveri metukai amžiaus. Ir, matyt, graude
no sau už tokį veiksmą.
Rytojaus dieną šventėm Velykas. Valgėm. Margučius ridenom.
Stalas buvo padengtas balta staltiese. Nesimatė paukščiukų. Nesima
tė ir mano nugrandytų dėmių. Niekas apie tai neužsiminė. Tik mano
širdelėj paliko amžinai ta scena, viena iš skaudžiausių. Jos niekad ne
galiu užmiršti. Tėvas gyvenime retkarčiais irgi prisimindavo tą įvykį.
Sakydavo:
- Be reikalo tada tave mušiau. Susikarščiavau. Juk tu galvojai, kad
gera darei kepdamas pyragėlį.
*

*

*

O Silvukas augo. Buvo stiprus, juodaplaukis. Aukštas, smagus, gra
žus berniokas. Kartu kaime augo daugiau vienmečių. O už vieškelio,
tik už kokio šimto metrų buvo kitas mažas kaimelis Norušiai. Čia gy
veno tik keturios šeimos. Gyveno stipriau, nes turėjo po daugiau der
lingų žemių. Čia augo tuo laiku irgi nemažai jaunimo. Visi buvo gra
žiai nuaugę ir stiprūs, gražūs bernai. Grikiapelės ir Norušių jaunimas

labai sugyveno meilėje. Jeigu tėvai dėlei kokių reikalų susiginčydavo,
tai,priešingai, jų vaikai draugavosi lyg broliai. Merginų augo mažai. N e
žinia kodėl, bet kiekvienoje šeimoje buvo po kelis berniukus. Ir šie vy
rukai kai suaugo, tai buvo tiesiog "siena", kurią sunku įveikti. Jų buvo
apie dvylika žmonių. Tik vienas iš jų visų aukščiausias ir stipriausias
(turėjo du metrus aukščio) mokėjo gerai skaityti lietuviškai ir rusiškai.
Kur išmoko, niekas nežinojo. Sakydavo: pats per save! Visi kiti niekur
nieko nesimokino. Vasarą ganydavo arba ardavo. Eidavo meškerioti.
Žiemą kapodavo malkas, vydavo virves, pynė vyžas. Seni ir jauni vasa
rą nešiodavo drobines baltas kelnes, nuaustas eglute iš pakulų. Mar
škinius dėvėjo iki kelių ilgumo, kuriuos siūdavo iš drobės,nuaustos iš
linų. Rankovės ir peteliai marškiniams būdavo priduriamos iš pačios
geriausios drobulės. Visi vaikščiodavo susijuosę juostomis, kurias
nuausdavo merginos arba patys vyrai. Juostas ausdavo per vakarones.
Susirinkę vakaroti ne tik juostas ausdavo, bet ir iškrėsdavo visokiausių
šposų. Jauni vyrukai eidavo imtynių, kuris nugalės. Labai madoje bu
vo: susikibus paimti abiejomis rankomis už juostų ir permesti priešą
per pečius. Tai reikėjo miklumo ir jėgos. Visų nustebimui jau senyvas
Mataušiukas beveik kiekvieną jaunuolį permesdavo per savo pečius.
Kokio tada būdavę juoko... O apie tai labai plačiai daug kas kalbėdavo
ir stebėdavosi, iš kur pas tą žmogelį tiek stiprumo. Kai kurie juokau
davo, kad matę pirtyje besiprausiant Mataušiukui du lanku ant jo pil
vo... Dabar Silvukas į vakaronę atsinešdavo smuiką ir grodavo. Groji
mas, jo pačio žodžiais tariant,buvęs prastas, bet visi susirinkę klausy
davę net akis pastatę.
Moterys vasarą dirbdavo laukuose: pjaudavo pjautuvais rugius,
vasaroj^» grėbdavo šieną. Eidavo namų ruošą: virdavo valgį, šerdavo
galvijus ir verpdavo. Jos dirbo daugiau negu vyrai. Nešiojo juodai, ru
dai dažytais sijonais ir bliuskutėmis,tai baltomis, tai kaip dažytomis.
Kai vyrai laukuose ko susikivirčydavo, tai jos tekinos lėkdavo išskirti.
Kur jau nors viena moteris įsikiša, ten tuojau įvyksta taika. Čia tik ba
rėsi už ežios išarimą, žodžiavosi, grasino viens kitam kumštimis. O, žiū
rėk, jau vėl abudu kalbasi ramiai. Pasiūlo vienas kitam parūkyti. Nei
neapykantos, nei keršto. Barnio kaip nebūta. Ilgai pyktis ir šnairuoti
vienas ant kito nepriimta. Negražu! O jeigu kokia nelaimė kaimynui:
susirgo ar susižeidė, visi subėgs, duos patarimus, gydys! Vagysčių ar
plėšikavimų nebuvo nė girdėt. Nieks nežinojo, kaip ten atrodo spyna,
užraktas. Kam rakinti, jei nieks neina vogti. Durys uždarytos - reiškia
nėra šeimininko. Nereikia eiti į vidų. Tvora buvo užtverta tik kur pra
gindavo galvijus, kad neįšoktų į daržą: nepadarytų žalos kaimynui. Kas
turėjo sodą, irgi netverdavo tvorų. Obuoliai gulės po obelimi nors m ė
nesį, nieks nepajudins, nebent šeimininkas pasiūlys pasirinkti. Bet vi
dury kaimo ant vieškelio buvo įtaisyta dideli sunkūs mediniai vartai.
Beveik visada užkelti, uždaryti. Paaugliai, pamatę ką atvažiuojant, bėg
davo galvotrūkčiais atkelti vartų. Už atkėlimą pravažiuojantis duoda
vo saldainį ar riestainį, o jeigu tokių vaišių neturi, tai kapeiką! Tad
smalsuolių prie vartų niekada netrūko, o ypač turgaus dienomis ir per
atlaidus.
Sekmadienis ne tik nedarbo diena, bet ir šventė visiems. Prašyk
neprašyk - sekmadienį nieks tau nedirbs. Tai nuodėmė. Ir svarbiausi
darbai sustoja. Tik piemenys gali bandą ganyti. Visi beveik eina į baž
nyčią. Poteriauja, pasiklauso giesmių ir kunigo pamokslų. Per pamok
slą paskelbiama, kas su kuo vedasi ir kai kurios kitos žinios. Kunigas,
sužinojęs apie savo parapijonų nusikaltimus, nesivaržydavo iš sakyklos
"ant visos bažnyčios" pranešti, kas ir kuo nusikalto. Tai buvo laikoma
už didžiausią gėdą, gavus barti per pamokslą. Išbartas per pamokslą
vengdavo žmonėms pasirodyti, nes visi pirštais tik ir rodydavo į jo pu
sę. Po pamaldų dauguma žingsniuodavo į namus pasišnekučiuodami.

Maža kas eidavo pas vietos žydus nusipirkti reikmenų. Nieks neturėjo
pinigų. Nebuvo kur jų uždirbti! Jei kas nupirkdavo vaikams riestainį ar
kokį saldainiuką, tai retai už pinigus, bet daugumoje mainais. Nusinešdavo eidami į bažnyčią kiaušinių, sviesto ar sūrių ir taip mainydavosi
su žydais. Linkmenų miestelyje buvo viena karčiama, bet ten ateidavo
išgerti tik valsčiaus pareigūnai ir iš dvarų atvažiavę. Kaimų žmonės ne
gerdavo visai. Todėl nebuvo girdėt nei bjaurių kalbų, nei dainų. Jauni
mas mėgdavo padainuoti, bet daugiausia per rugiapjūtę, šienapjūtę. O
taip pat nuo dainų miškai skambėdavo, kada rinkdavo uogas. Tada jau
visi miškai skamba!
*

*

*

Šiaip taip praleidę žiemos laiką visi išsižioję laukė pavasario, nors
tas ir atnešdavo sunkumus. Trūkdavo sėklų ir ištisai duonelės. Bet pie
menys, nors ir pusiau alkani, čirendavo savo daineles drauge su vytu
rėliais. Palinksmėdavo kaimas ir laukai. Vyrai, įsijungę po porą "jun
gų" (jaučių) į medines žagres, rausdavo žemelę, ruošdavo pavasario sė 
jai. Sunkus darbas jaučiais. Tai ne arkliai. Jie tingūs ir nepaklusnūs.
Dažnai reikia panaudoti ir lazdą. Tad vyrai ir eidavo nešini lazdomis.
Vadindavo akstinais. Būdavo jaučių ir piktų, su kuriais be akstino ne
susitvarkysi.
Savaitę kitą galvijų bandos, pasiganę ant sodrios pavasario žole
lės, jau pasitaisydavo. Jaučiai jau pradėdavo baubti. Ryte bandą išgi
nus prisiklausysi visokių balsų, baubimų. Kiekvieno kaimo vis kitoęiškesni baisai. Tad taip ir skambėdavo visas kraštas, kol išsirėkia ban
dos. Piemenys grožėdavosi, kurių jaučiai smarkiau ir baisesniu balsu
baubdavo. Dažnai piemenys savo bandas sugindavo vieno kaimo su ki
to kaimo bandomis. Svetimi galvijai susitikę imdavo grumtis. Ypač jau
čiai smarkiai badydavosi. Tada piemenims būdavo tikras pasididžiavi
mas, kurių banda išeidavo nugalėtoja. Taigi ir Grikiapelės piemenys
labai mėgdavo tokias rungtynes. Pirmiau galvijus, kur tik geriau gany
davo, visaip šerdavo, kad būtų stipresni. Paskum gindavo galulaukėn
prie Drūtūnų kaimo galvijų. Ten sustoję ant kalno erzindavo Drūtūnų
piemenis: "drūtūniškiai trumpakiškiai, turi dūdų ir želeikų ir nusmau
gė velnią vaikų". "Drūtūniškiai įpykdavę ir paleisdavę savo jaučius pa
kovoti. Jaučiai baisiai rungdavosi. Net kaulai jų traškėdavo. Dažnai grikiapeliškiai nugalėdavę. Tada drūtūniškiai botagais imdavę čaižyti
priešininkus. Šie imdavę gintis irgi su botagais, ir taip po jaučių rungty
nių, būdavo, kyla piemenų muštynės. Kartais botagais apsiraižydavo iki
kraujų. Kartą per tokias rungtynes Silvukas pamatė, kad drūtūniškio
jautis jau nugalėjo jo jautį. Jis pribėgo prie jo ir ėmė botagu raižyti sve
timą jautį. Bet jo pačio jautis buvo taip įsiutęs, kad šoko prieš savo šei
mininką ir ėmė jį badyti. Pardaužė ant žemės ir dūrė ragais į pilvą. N e
galėdamas pabėgti jis iš visų jėgų griebė jautį už kaklo, apsikabino. Jau tis jį nešiojo, nešiojo, trankė, trankė, bet užbadyti negalėjo. Atbėgę pie
menys išgelbėjo. Bet greitai apalpęs iš skausmų. Buvo pradurta pilvo
gale skylė. Parnešė kaimynai namo. Motina virė visokias žoleles. Bal
čiūnas atėjęs "užkalbėjo", ir vaikas išgijo. Užaugęs dažnai parodydavo,
kur buvo jaučio ragas suvarytas! Po tos nelaimės buvo atsargesnis. Il
gą laiką bijojo prieiti prie jaučių. O kai būdavo grumtynės, jau stovė
davo toliau ir nesikišdavo į "mūšį". Taip jam amžinai palikę atminty,
kur kas grumiasi - nesikišk!
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IDĖJOS IR ŠAUKLIAI
Trumpai apie nepriklausomos Lietuvos visuomenines organizacijas, jųpriešistorę ir tąsą
D R A U G U O S BEI O R GANIZACUO S SAM PRATA,
D R A U G U Ų KONTROLĖS FORMOS
Draugija ar organizacija - tai savanoriškas didesnio ar mažesnio
žmonių skaičiaus susibūrimas bendromis pastangomis siekti tikslo.1 Šis
tikslas nesietinas su materialinių vertybių gaminimu ar pelno įsigijimu.
Juridiškai įteisintas sambūris, susijęs su materialinių vertybių gausini
mu, laikytinas kooperatyvu, akcine bendrove, ūkiskaitine ir kt.įmone.
Draugijos egzistavo jau senovės Graikijoje bei Romoje, labai išpo
puliarėjo viduramžiais, o savo apogėjų pasiekė XIX-X a. Draugijų vaid
muo visuomenės gyvenime, taip pat valstybės požiūris į jas nuolat kei
tėsi. Iki šiol beveik visos valstybės siekė kontroliuoti draugijų steigimą
si. Yra dvi pagrindinės draugijų kontrolės formos. Pirmoji - juridinė si
stema, kai kiekvienai organizacijai bei draugijai įsteigti reikia valdžios
organų leidimo - koncesinė sistema.2 Antroji - tai juridinė sistema, kai
kiekviena draugija ar organizacija turi būti įregistruota rejestro3 siste
ma. Abiem atvejais draugijų ar organizacijų veikla neturi būti nukreip
ta prieš valstybę.
XX a. ne vienoje valstybėje didžioji dalis visuomeninės veiklos pra
dėta monopolizuoti. Kai kurios valstybės monopolizuoja politinę veiklą,
kai kurios - religinę, profesinę, mokyklinę, kultūrinę ar keletą veiklos
sričių iš karto. Totalitarinėse valstybėse dažnai monopolizuojamos vi
sos visuomeninės veiklos sritys. Kartais monopolizacija vyksta natūra
liai, be didesnio pasipriešinimo, tačiau dažniausiai valstybinės instituci
jos dėl politinių interesų neleidžia veikti tokioms draugijoms, kurios no
rėtų spręsti valstybės arba valstybinių organizacijų nepakankamai ar
vienašališkai sprendžiamus uždavinius.
Lietuvoje iki 1906 m.veikė senoji rusų koncesinė sistema, griežtai
ribojusi draugijų skaičių. Aktualiausius lietuvių tautos ugdymo bei vi
suomeninius politinius reikalus sprendė nelegalios organizacijos ir
draugijos ("Sietynas", "Artojas", "Palemonas" ir kt.). 1906 m. kovo 6 d.
įstatymu (laikinosiomis taisyklėmis) buvo įvesta lengvesnė registravimo
gubernijose sistema. Pagal ją tik tikybos bei profesinės draugijos turė
jo gauti specialius leidimus.
1919 metų Lietuvos įstatymas dėl draugijų rėmėsi 1906 m. laikino
siomis taisyklėmis, tačiau buvo pažangesnis, nes, iš esmės panaikinus
koncesinę tvarką, tarp organizacijų bei draugijų, turinčių bei neturinčių
teisės įsigyti nekilnojamą turtą, nustatė tik įstatų turinio skirtumą.
1919 metų įstatymas iš pagrindų buvo pakeistas 1939 m. įstatymu,
kuriuo teisė leisti ar neleisti steigti draugijas suteikta vidaus reikalų mi
nistrui, nustatytas 24 metų amžiaus cenzas draugijų steigėjams, narių
steigėjų skaičius padidintas nuo 5 iki 12, reikalaujama steigėjų parašus
tvirtinti pas notarą. Nustačius griežtą draugijų kontrolę, privertus jas
vesti tam tikros formos sąrašus (rejestrus), narius suskirsčius į 3 kate
gorijas (beteisius, nepilnateisius, pilnateisius), faktiškai buvo grįžta prie
reglamentuotos koncesinės sistemos. Pagal naująjį įstatymą turėjo bū
ti perregistruotos visos senosios draugijos, taigi joms grėsė pavojus bū
ti likviduotoms. Iš tiesų daugeliui net religinių kultūrinių draugijų ne
pavyko gauti leidimų. Tačiau net po šio gana drastiško įstatymo, kuris
buvo Lietuvos šviesuomenės griežtai kritikuojamas, 1937 m. Lietuvoje
įregistruotos 7774 draugijos, sąjungos ir jų padaliniai. Tokį valdžios po
žiūrį į visuomenines organizacijas kritikavę Lietuvos intelektualai ir ne
nujautė, kad 1940 m., įvedus tarybinę santvarką, net koncesinė sistema
pasirodys esanti per švelni - bus uždarytos visos iki tol veikusios drau
gijos bei organizacijos. Nepavyks išsigelbėti net tokioms apolitiškoms
organizacijoms, kaip esperantininkų ar bibliotekininkų. Lietuvos TSR
vidaus reikalų liaudies komisaro 1940 m. įsakymu "Apie apsileidimą antisovietinio ir socialiai svetimo elemento ataskaitoje Nr.0054M4, į anti-
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sovietinių elementų sąrašą įtraukti tautininkai, jaunalietuviai, voldemarininkai, liaudininkai, studentų korporacijų aktyvas, šaulių sąjungos ak
tyvas, esperantininkai, filatelistai, buvę Raudonojo Kryžiaus darbuoto
jai, religinių bendruomenių tikybininkai, krikščionys demokratai ir kt.

JAUNIM O SĄ JŪD ŽIAI LIETUVOJE
Jaunimas yra radikaliausia ir revoliucingiausia visuomenės dalis.
Kuo visuomenė pastovesnė, tuo jaunimas labiau linkęs laikytis nusisto
vėjusių normų, papročių, ritualų, tačiau dinamiškose visuomenėse jis
dažnai pasirenka vedlio vaidmenį ir savarankiškai reaguoja į tradiciją. Są
jūdžiai, organizacijos, draugijos - tai reakcija į aplinką. Kintančios visuo
menės jaunimas, atsidūręs tarp praeities ir ateities kultūrų ir bodamas
ganėtinai laisvas nuo tradicijų, yra imlus naujoms įtakoms jr idėjoms, ža
dančioms pašalinti tokiomis aplinkybėmis jaunimui būdingą įtampą. In
tensyvi visuomeninė veikla suteikia galimybę pajausti žmonių ryšius, pra
smę, tikslą ir kilnias idėjas, o antra vertus, jaunimas dažnai paverčiamas
savotišku įrankiu politinei sistemai pakeisti. Jaunimą lengvai užvaldo ir
totalitarinės idėjos, nes jos atpalaiduoja nuo mąstymo apie gyvenimo pra
smę, pasirinktos veiklos tikslingumą, išvaduoja nuo prieštaravimų bai
mės. Demokratinėse šalyse jaunuoliai, pakliuvę į pliuralistinį vertinimų
pasaulį, susipažinę su idėjų bei pažiūrų įvairove, privalo pasirinkti verty
bių sistemą. Demokratija yra labiausiai pažeidžiama iš visų žinomų siste
mų ta prasme, kad, pabrėždama laisvę rinktis, dažnai neturi ką priešinti
grubiai jėgai.
Visą jaunimo ir kitų visuomeninių sambūrių istoriją Lietuvoje sąly
giškai galėtume suskirstyti į tris laikotarpius: 1. pasipriešinimo ir laisvės
siekių; 2. tautinio atgimimo; 3. ideologinio grupavimosi.
1.
Pasipriešinimo ir laisvės siekią laikotarpio pradžia galėtume laiky
ti T.Kosciuškos sukilimą (1794 m.). Būrimosi tikslai nebuvo vienodi: iš
pradžių kovota už Lietuvos laisvę bendrai su Lenkija, vėliau už nepri
klausomą Lietuvą. 1797 m. užfiksuota pirmoji Lietuvos pogrindžio orga
nizacija, vadinamasis brolių Ciecierskių sąmokslas. 1821 m. Vilniuje įsi
kūrė slapta patriotinė draugija, palaikiusi ryšius su Varšuva. Simonas Ko
narskis įkūrė pasipriešinimo organizaciją, kurioje dalyvavo plačioji visuo
menė, studentai, moksleiviai. Kai kurias organizacijas carinė valdžia su
sekdavo, tačiau jos nesiliovė veikusios. Slaptos pogrindinės organizaci
jos platino Lietuvoje nelegalius raštus, rinko tautosaką, istoriją, žadino
liaudies nepriklausomybės siekius. Daug Lietuvos jaunimo būrėsi į įvai
rias organizacijas 1-ojo pasaulinio karo metais. Iki pat nepriklausomybės
atgavimo Lietuvos jaunimas aktyviai dalyvavo įvairių nelegalių organiza
cijų veikloje.
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. Tautinio atgimimo veikloje taip pat didelis vaidmuo tenka jauni
mui. Tačiau pirmieji būreliai, draugijos, sambūriai gyvuodavo neilgai,
priklausomai nuo veiklesnių asmenybių atėjimo arba išėjimo.
Pirmasis Lietuvos jaunimo sąjūdžių centras buvo Vilniaus universi
tetas. Iš pradžių studentai būrėsi to laikotarpio Europos masonų ir kitų
draugijų pavyzdžiu. 1817 m. Vilniaus universitete garsėjo filomatai su jų
vadovaujamais būreliais bei filaretai. Grupuotasi ir pagal kilimo vietą,
veikė Minsko ir Žemaičių krašto grupelės. 1854-1859 m. Maskvoje Že
maičių studentai (Telšių respublika) savo būrelyje domėjosi kalba, isto
rija, žmonių gerovės klausimais. Dauguma jaunuolių aktyviai dirbo kul
tūrinį darbą, rūpinosi liaudies švietimu. Kol kaimas buvo slegiamas baud
žiavos, vyravo bajoriškoji ideologija, orientuota į lenkiškąją kultūrą.
Baudžiavą panaikinus, pradėjo ryškėti lietuviškojo kaimo dvasingumas,
kaimiškąją pasaulėjautą perėmė ir bajorija. Tuo metu jaunimas labai ry
škiai diferencijavosi pagal tautiškumą, ryškėjo nesutarimai tarp lietuvių
ir lenkų.

1867 m. Seinų kunigų seminarijos klierikai aktyviai dirbo kultūros
darbą: rinko tautosaką, ypač liaudies dainas, rengė lietuviškų žodžių žo
dyną.
Petrapilyje lietuvių kolonija būrėsi į įvairias organizacijas, platino
draudžiamas knygas, palaikė ryšį su knygnešiais. Čia jau 1874 m. studen
tas P.Vileišis leido savo rankraštinį "Kalvį Melagį", 1882 m. veikė trys
lietuvių būreliai - kalbininkų, istorikų ir ekonomistų.
Maskvos studentai 1880-1882 metais leido "Aušrą" ir "Dainų nešė
ją". Varšuvoje 1880-1882 m. įsikūrė Lietuvos draugija, kurios branduo
lį sudarė ten gyvenę lietuviai (pirm. J.Gaidamavičius, sekretorius V.Kudirka). Šios draugijos veikla buvo labai konkreti ir dalykiška. Jos rūpe
sčiu 1888 m. per Petrines Marijampolėje įvyko 1-asis atgimusios Lietu
vos akademinio jaunimo suvažiavimas, kuriame apsvarstytas naujo lai
kraščio "Varpas" leidimas. Kitas jaunimo suvažiavimas jau buvo pava
dintas varpininkų suvažiavimu (1890 m.). Jaunimas ir toliau būrėsi apie
savo mokyklas, bet ilgainiui pradėjo vyrauti idėjinis priklausomumas.
3.
Ideologinė Lietuvos jaunimo diferenciacija prasidėjo apie
metus. "Aušrinė" sutelkė aušrininkus ^ - liberalių pažiūrų moksleiviją.
Kitais metais išėjusi "Ateitis" subūrė katalikiškąją moksleiviją, 1912 me
tais išleistas "Pavasaris" - kaimo katalikiškąjį jaunimą, o "Jaunimas", pa
sirodęs 1910 m., telkė kaimo liberalųjį jaunimą. Nepriklausomoje Lie
tuvoje iškilo angliškasis skautų sąjūdis (1918 m.). Taigi dvidešimtaisiais
metais Lietuvos jaunimo pasaulis buvo gana pliuralistinis. 1921 m. Lie
tuvos jaunimas susitelkė į Lietuvos jaunimo sąjungą, veikusią iki 1936
m. "Pavasarininkų" sąjunga išaugo į federaciją, suvienijusią mergaičių
bei vyrų sąjungas. 1927 m. įsisteigusi "Jaunoji Lietuva" telkė apie save
tautinės vienybės ir vientisumo puoselėtojus. Apie 1930 m. sparčiai pra
dėjo plėstis jaunųjų ūkininkų ratelių sąjunga. Kylanti patriotizmo ban
ga ir būtinybė ginti Respubliką paskatino vyresniuosius burtis į šaulių
sąjungą. Kairįjį jaunimą telkė kultūros būreliai, socialistinė jaunuome
nės organizacija "Draugas", socialdemokratinė jaunimo sąjunga "Žie
žirba" ir apie 1931 m.iškilęs krikščioniškosios krypties darbiečių sąjūdis.Drauge su politinėmis permainomis tai siaurėjo, tai platėjo ir drau
gijų bei sąjūdžių ratas. Nuo 1930 m. mokyklose buvo leidžiama burtis
tik skautams, nors iš tiesų veikė ir kitos organizacijos. Studentai ir jau
nimas daugiausia būrėsi į ateitininkų, tautininkų ir varpininkų korpora
cijas.
Po 1940 m. dauguma šių organizacijų buvo atkurtos išeivijoje. 1945
m. Vokietijoje įsisteigia ateitininkų bei skautų organizacijos. Išeivijos
studentai 1946 m.susibūrė į naują akademinio jaunimo sambūrį "Švie
sa". 1954 m. JAV panašiu pagrindu susiformavo "Santara", nuo 1931 m.
veikia katalikiškųjų Lietuvos Vyčių organizacija.
Šiandien daug minėtų sambūrių ar organizacijų atkuriamos ir Lietu
voje.

KAI K U R IŲ JAUNIMO KULTŪROS ORGANIZACIJŲ
CHARAKTERISTIKA IR REIKŠMĖ
ŠIANDIENINEI LIETUVAI
Plačiau neaptardama visų organizacijų bei draugijų, turėjusių dide
lę reikšmę Lietuvos kultūriniam gyvenimui, veiklos, apsistosiu ties tais
sambūriais, kurie jau atkurti šiandienos Lietuvoje arba kurių idėjas bei
darbus reikėtų tęsti šių dienų kultūrininkams.
Ateitininkai - lietuvių katalikiškos jaunuomenės organizacija. Sie
kiai - draugystė, lavinimasis, lietuvybės ir katalikybės vienumas; princi
pas - "Visa atnaujinti Kristuje"-6 Ateitininkų šūkis - Dievui ir Tėvynei.
S.Šalkauskis šio sąjūdžio istorinę reikšmę yra apibūdinęs taip: "Jei
su "Aušra" yra susietas mūsų tautinis atgimimas, tai su "Ateitimi" dera
rišti dvasinis mūsų atgimimas. Pirmasis suteikė šviesuomenės gyvenimui
individualinės tautinės lyties, antrasis veda šitą šviesuomenę į pilnutinį
krikščioniškojo gyvenimo turinį ir (...) suteikia pastarajam aukštesnės
neprarandamos reikšmės".7
Trys autonomiškos moksleivių, studentų ir sendraugių organizacijos
sudarė ateitininkų federaciją. Jas vienijo ateitininkų kongresai, kuriuo
se kas penkeri metai buvo renkamos savanoriškų organizacijų Vyriau
sios valdybos ir taiybos.
Taipukariu Lietuvos ateitininkų ideologai buvo žymiausi to meto in
telektualai - S.Šalkauskis, A.Maceina, J.Keliuotis, P.Dovydaitis. Ateiti

ninkai leido nemaža solidžių leidinių. Tai "Ateities aidai", "Ateities
spinduliai", "Ateitis", "Naujoji Romuva", "Studentų dienos", "Židinys",
"Naujoji vaidilutė".
Lietuvos ateitininkų federacijos atkuriamasis suvažiavimas įvyko
1989 metų lapkričio 25-26 d. Vilniuje, Mokslininkų namuose. Lietuvos
ateitininkų federacijos pirmininku išrinktas profesorius iš JAV, bioche
mijos mokslų kandidatas Arvydas Žigas.
Skautai. Skautų organizacijos įkūrėjas yra anglų generolas R o
bert Baden Powell (1857.II.22-1941.I.8). Jo 1907 m. surengta stovykla
Brovvnsea saloje, į kurią buvo susirinkę 20 berniukų, ir laikoma skautų
sąjūdžio pradžia. 1908 m. lordas Baden Powell išleido pirmąją knygą
apie skautus ir jų ideologiją "Skautybė berniukams".
1922 m. skautų organizacijos veikė 31-oje valstybėje. Skautų buvo
daugiau kaip milijonas, o 1954-aisiais - 57-iose valstybėse, daugiau kaip
6 milijonai skautų, 1961 m. skautų organizacijos jau veikė 74 kraštuose,
jų gretose buvo 9 milijonai skautų ir maždaug tiek pat skaučių. Vyriau
siasis šios organizacijos organas yra Tarptautinė skautų konferencija,
1910
kuri išrenka 12 atstovų iš 12 kraštų. Visus reikalus tvarko Tarptautinis
skautų biuras. Skautų įkūrėjas lordas Robert Baden Powell, 1933 m.
lankęsis ir Lietuvoje, savo testamente skautams rašo: "Pats tikrasis ke
lias į laimę yra nešti laimę kitiems žmonėms. Bandykite juo eiti ir pali
kite šį pasaulį truputį geresnį, negu jį radote".
Lietuvių skautų sąjunga (LSS) - visuomeninis lietuvių sambūris, ku
rio tikslas pagal skautybės sistemą auklėti lietuvių jaunimą religiniais
savo konfesijos nariais, dorais, kilnios dvasios, tvirto būdo sveikais žm o
nėmis, sąmoningais lietuviais.
LSS skirstoma į jaunesniuosius skautus ir skautes, vyresniuosius
skautus ir skautes (vyčiai), jūrų skautes ir skautus, oro skautus ir skau
tes, akademikus skautes ir skautus, skautininkus (vyresniojo amžiaus
skautus). Visos grupės sudaro skautų broliją ir skaučių seseriją bei aka
deminį skautų sąjūdį.
Dabar jau visiems prieinami skautų laikraščiai ir žurnalai. Tai "Va
dovė", "Budėk!", T rie laužo", "Skautų aidas", "Žemaičių skautas".
Pagrindiniai skautų ideologai tarpukariu buvo iškiliausios lietuvių
tautos asmenybės - S.Šalkauskis, A.Maceina ir kt. Po karo emigracijo
je su skautais daug bendravo Vydūnas.
Atkuriamasis LSS suvažiavimas įvyko 1989 m. balandžio 29-30 die
nomis.
Pavasarininkai -1912-1940 m.veikusios Lietuvių katalikų jauni
mo "Pavasario" sąjungos (nuo 1932 m.federacijos) nariai. "Pavasario"
ištakomis galėtume laikyti 1907 m. J.Totoraičio Šunskuose įkurtą slap
tą Seinų vyskupijos jaunųjų kunigų draugiją. Tokių slaptų jaunimo bū
relių 1908-1912 metais Seinų vyskupijoje veikė keliolika - prie "Žiburio",
"Žagrės", kitų caro valdžios leistų katalikiškųjų draugijų.
1911 m. gegužės mėn. Kaune įsisteigė slapta katalikų mokytojų drau
gija, kuri savo įstatuose pažymėjo: "nešti mokslą, sutinkantį su tikėjimu
ir dora". "Pavasario" įkūrimu ypač rūpinosi kan.P.Dogelis, nusipelnęs
pavasarininkų tėvo vardą. 1912 m. gegužės 10 d. išleistas laikraštis "Pa
vasaris" tapo jau veikiančių jaunimo būrelių jungtimi, tačiau oficialiai
šis sambūris laikraščio vardą perėmė tik 1919 m. Kaune vykusiame III
pavasarininkų suvažiavime (I įvyko 1914 m. Kaune, II -1917 m. Vilniu
je). Tame pat suvažiavime priimtas šūkis "Dievui ir Tėvynei", įstatai, nu
matytos tolesnės veiklos gairės. Pirmuoju sąjungos pirmininku išrinktas
Domas Kurtinaitis.
Pavasarininkų tikslas (nusakytasdar 1914m.): religinis, dorinis, tau
tinis jaunimo lavinimas. Šventė - Šv.Aloyzo diena, simboliai - dangaus
žydrumo spalvos vėliava, kurioje teka auksinė saulė, atversta knyga, kan
klės ir kiyžius. Mergaičių globėja Šv.Teresėlė, vėliavoje baltas kryžius ir
rūta. Vyrų globėjas ŠvJurgis duria slibiną. Uniforma mėlyna, kepurai
tės lankelyje geltona ir balta juostelės. Struktūra: centras-regionas-rajonas-kuopa. Vyriausioji vadovybė iki 1932 m. buvo sąjungos vadovybė
su dvasios vadu. Vadovybėje dirbo iki 8 asmenų, įskaitant ir atskirų sri
čių (meno, sporto) vadovus.
Pavasarininkai atliko didelį religinį, tautinį, visuomeninį ir kultūri
nį darbą. Į savo veiklą buvo įtraukę daug sodžiaus jaunimo, turėjo savo
namus, rengė paskaitas, gegužines, vaidinimus, tautodailės parodėles,
steigė bibliotekas, chorus, rinko tautosaką. Svarbus pavasarininkų už
davinys buvo kaimo jaunimo lavinimas, mokymas rašyti ir skaityti. Jie
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buvo įsteigę M.Valančiaus liaudies universitetą, suaugusiųjų gimnaziją
Kaune. Kuopos organizavo ideologinius, šeimininkavimo, ūkininkavi
mo kursus, rūpinosi sodybų, darželių tvarka. Pavasarininkai ypač pro
pagavo blaivybę, rengdavo vargšų Kūčias, Velykų stalus, ekskursijas,
įvairių metinių paminėjimus.
Pagrindiniai Pavasario sąjungos laikraščiai ir žurnalai buvo: ’’Jauni
mo vadas”, ”Pavasaris”, ”Vainikėlis”.
Lietuvos šaulių sąjunga - savanoriška karinė nepolitinė organi
zacija, turėjusi savo uniformą ir laikiusis tarptautinių karo papročių.8
įkurta 1919 metais. Sąjungos įkūrėjas ir ideologas buvo Vladas Putvin
skis, sumanymą perėmęs iš Mato Šalčiaus. Tikslas - kovoti dėl tautos
laisvės, o ją išsikovojus - išsaugoti. Pagrindiniai principai - demokratiz
mas, patriotizmas, kultūra ir dora, šūkis - Nepriklausomai Lietuvai, ka
smetinė šventė - Joninės. Šaulių sąjungos nariais galėjo būti vyrai ir mo
terys nuo 16 metų amžiaus. Jie skirstyti į rikius ir nerikius. Rikiai suda
rė ginkluotus šaulių pulkus, o nerikiai užsiėmė kultūros propaganda,
sanitarija, žvalgyba ir kt.darbais. Pagrindinės veiklos kryptys: patrioti
nis karinis darbas, sportas, kultūra, visuomeninė veikla. Leido savaitra
štį ”Trimitas", taip pat "Mūsų kalendorių’’ ir kt. Rengdavo sporto ir dai
nų šventes, išlaikė chorus, turėjo šaulių namus.
1939 m. šaulių sąjungoje buvo 125 chorai, 400 vaidybos mėgėjų bū
relių, 4 nuolatiniai teatrai, 105 orkestrai, 350 bibliotekų, 72 šaulių na
mai.
Organizacinėje komisijoje dirbo M.Šalčius, Vl.Putvinskis, B.Sruoga, A.Vienuolis-Žukauskas; A.Klimas, Vl.Stašinskis, M.Mihelkevičius,
T.Ivanauskas ir kt. Po Vl.Putvinskio mirties prie sąjungos vairo stojo
dailininkas A.Žmuidzinavičius.
"Jaunoji Lietuva" - lietuviškos tautinės jaunuomenės sąjunga,
telkusi jaunimą tautiškam darbui, ruošusi profesinius lavinimosi kur
sus žemės ūkio darbininkams bei amatininkams, steigusi bibliotekėles,
ugdžiusi lietuvių dainą ir muziką, propagavusi tautodailę ir tautosaką
bei teikusi elementarias karines žinias. Mintis ją steigti kilo "Neo Li
thuania”korporacijai. Kadangi korporacijos pobūdis ir įstatai neakademiniam jaunimui netiko, buvo nutarta įsteigti savarankiškas kaimo ir
miesto jaunimo organizacijas. 1927 m. įregistruoti sąjungos įstatai,
1928. VIII.2-3 dienomis Kaune įvyko I suvažiavimas, išrinkęs sąjungos
vaidybą. Nutarta leisti sąjungos laikraštį "Jaunoji karta".
Su pasisekimu ėjo ir mėnesinis tautiškos moksleivijos žurnalas "Jau
noji Lietuva”. 1939 m. organizacija rėmė 245 bibliotekėles, 216 chorų,
18 dūdų, 115 styginių, 47 skudučių orkestrus, propagavo tautodailę ir
tautosaką.
"Jaunosios Lietuvos” tikslas - laisva Lietuva, vieninga tauta, sava
tautiška kulūra ir stipri asmenybė, telkianti lietuvių jaunuomenę į tau
tišką darbą, stiprinanti jos tautinę ir valstybinę sąmonę, auklėjanti jau
nuomenę doro būdo, stiprios dvasios bei sveiko kūno, sąjungos darbe
vadovautis dorovės dėsniais, pagrįstais Kristaus mokslu".9 Sąjungos
šūkis buvo "Tautai - jaunąsias jėgas", vėliavos dviejų rūšių: iškilmingo
ji - siaura tautinė trispalvė baltame šilke su sąjungos šūkiu ir padalinio
pavadinimu, paprastoji - pilkos drobės su trijų liepsnų baltame skritu
lyje emblema. Rikiuotės uniformos spalvos žalia ir juoda su Gedimino
geležinio vilko emblema rankovėje. Nario ženklelis - vytis ir trispalvė
metalo skydelyje. Pasižymėjimo ženklas - Trijų Liepsnų žymuo. Orga
nizacinė struktūra - Centras-rajonas-apylinkė-skyrius.
1940 m. "Jaunoji Lietuva" vienijo daugiau kaip 41 000 narių. Ji vei
kė 40-yje rajonų, 300 apylinkių, turėjo 1 200 skyrių, II suvažiavime
1929. VI.25-30 dienomis, dalyvaujant 130 skyrių atstovams, A.Smetona
išrinktas sąjungos globėju, o kan. J.Tumas-Vaižgantas, Vydūnas, prof.
I. Tamošaitis garbės nariais. Sąjungos himną parašė Maironis.
1988 m. lapkričio mėn. susikūrė "Jaunosios Lietuvos" atkuriamoji
grupė. 1989 metų gegužės 27 d. Kaune įvyko atkuriamasis "Jaunosios
Lietuvos" suvažiavimas, kuriame priimama organizacijos programa,
įstatai, nutarta atgaivinti jaunalietuvių leidinį "Jaunoji karta". Garbės
nariais patvirtinti paskutinis korporacijos "Neo Lithuania" pirmininkas
J. Enčeris ir Helsinkio grupės įkūrėjas, Krikščionių-demokratų sąjun
gos narys V.Petkus, konsultantais - J.Oksas ir A.Terleckas. 1989 metų
pabaigoje "Jaunoji Lietuva" vienijo 500 narių.
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KULTŪ R INIO ŠVIETIMO ORGANIZACIJOS
"Rytas" - Vilniaus miesto ir Vilniaus krašto lietuvių kultūrinio
švietimo draugija, veikusi 1913-1940 metais. Draugijos steigėjai buvo dr.
J. Basanavičius, A.Smetona, D.Malinauskas, kun. Kl.Maliukevičius,
L.Gira, J.Kairiūkštis ir kt.
"Ryto" draugijos tikslas - šviesti lietuvius,kaip reikalauja Romos
katalikų tikėjimo mokslas. Draugijos rūpesčiu steigtos mokyklos, mo
kytojų kursai, bibliotekos.
1915 m. "Ryto" draugija įsteigė pedagoginius kursus mokytojams
rengti, kurių direktoriumi tapo M.Biržiška. 1927-1928 m.Vilniaus kra
šte veikė apie 100 mokyklų, kurias lankė 4 000 mokinių. Mokyklos bu
vo nuolat uždarinėjamos, tad jas reikėdavo steigti iš naujo. Ypač masi
škai mokyklos buvo uždarinėjamos 1928 m. 1938-aisiais Dainavoje, Ly
dos apskrityje, likviduota paskutinė "Ryto" draugijos mokykla. Siekda
ma nenutraukti tautiečių švietimo bei kultūrinimo, draugija mokymą
perkėlė į tuomet veikusias skaityklas. 1934 m. jos žinioje buvo 74 skai
tyklos, kurių vedėjais dirbo buvę mokytojai. 1936 m. pradėtos uždarinė
ti ir skaityklos. Prasidėjo kratos, areštai, skaityklų vedėjų trėmimai. Pa
skutinės "Ryto" draugijos skaityklos uždarytos 1938 m. Mantautų ir Dubičių kaimuose (Lydos apskr.).
Po Lenkijos ultimatumo Lietuvai 1938 m. kovo mėn. "Ryto" valdy
bos turtas sulaikytas bankuose, teisės sustabdytos. 1939 m. susigrąžinus
Vilniaus kraštą, "Ryto" draugija vėl įsiregistravo ir veikė iki 1940 m.
Vilniaus "Ryto" draugija buvo įsigijusi dvejus buvusius Vileišių rū
mus, kur, be centrinių įstaigų, veikė jos biblioteka ir muziejus, taip pat
buvo įsikūrusi Lietuvos mokslo draugija, Laikinasis laisvos Lietuvos ko
mitetas.
"Saulė" - lietuvių kultūros ir švietimo draugija, įkurta 1906 metais.
Pagrindinis tikslas - šviesti Kauno gubernijos gyventojus ir platinti taip
jų katalikų tikėjimą. "Saulės" draugijos steigėjai buvo kun. K.Olšauskis,
kun. H.Laumianskis, kun. P.Januševičius, J.Garalevičius, T.Žilinskas,
K. Ciemnolonskis, R.Šliūpas. Draugijos skyrių galėjo įsteigti 10 asmenų,
sumokėję Centro valdybai nustatyto dydžio mokestį.
Iš kitų po 1905 metų gausiai pradėtų steigti švietimo organizacijų
"Saulė" išsiskyrė savo veiklos platumu. Ji steigė mokyklas, kursus, bi
bliotekas, rengė paskaitas ir kultūrines pramogas.
1907 metais Kaune buvo atidalyti "Saulės" privatūs pedagoginiai
kursai. Jie turėjo didelę reikšmę kultūriniam tautos ugdymui. Nepaisant
kai kurių svyravimų, "Saulė" išlaikė 25 mokyklas, kuriose mokėsi dau
giau kaip 1 500 mokinių, veikė 63 skyriai, kuriuose dalyvavo apie 2 000
narių, buvo atidalyta daugiau kaip 20 knygynėlių.
Didžiausi "Saulės" rėmėjai - Lietuvos ir JAV kunigai, kai kur ją la
bai rėmė dvarininkai, - išlaikė mokyklas ir pan.
1911 m. Kaune vykusiame šeštajame "Saulės" rėmėjų susitikime bu
vo nutarta statyti "Saulės" rūmus su kursams, internatui bei kultūrinei
veiklai skirtomis patalpomis. Šiame susirinkime buvo iškeltas šūkis "Pa
statysime namus tiems, kurie Lietuvos vaikus mokys". Kadangi lėšų trū
ko, klebonas kun. J.Tumas ir kun. K.Olšauskas išvyko į JAV jų rinkti.
1912 m. balandžio mėn. pašventinti rūmų pamatai, o 1913 metais staty
ba buvo baigta. "Saulės" rūmai tapo tautiško, katalikiško ir kultūrinio
ugdymo centru ne tik Kauno mieste, bet ir visoje Kauno apskrityje. Čia
buvo šv.Kazimiero seserų gimnazija, mokytojų seminarija, pavyzdinė
pradžios mokykla.
S.Banaičio iniciatyva Kaune buvo įsteigta "Saulės" gimnazija, vėliau
virtusi "Aušros" gimnazija. 1916 m.okupacinė valdžia leido atidaryti
gimnaziją Panevėžyje, kūrėsi mokyklos ir gimnazijos kitose Lietuvos vie
tose.
"Saulės" draugija ir Lietuvos nepriklausomybės metais plačiai vyk
dė švietimo bei kultūros darbą, kuris, suprantama, tautininkų vyriausy
bei suvalstybinus mokyklas, kiek susiaurėjo, bet visai neišnyko iki pat
1940 metų.
"Žiburys" - tai švietimo bei labdaros draugija, veikusi Užnemunė
je 1906-1940 metais. Pagrindinis "Žiburio" draugijos tikslas - šviesti Lie
tuvos katalikus. Jos iniciatyva 1866 metais Veiveriuose atidaryta pirmo

ji mokytojų seminarija, kuri iki Marijampolės gimnazijos atidaiymo bu

jų atstovai: Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos, "Kultūros" bendro

vo didžiausias švietimo centras Užnemunėje. Šios draugijos iniciatyva
1905 m.įsteigta Lietuvių mokytojų sąjunga. Valdyboje - G.LandsbergisŽemkalnis (pirmininkas), F.Bortkevičienė, O.Puidienė ir kiti. Šalia švie
timo uždavinių draugija siekė labdaros tikslų. Draugijos veikla nutrauk
ta 1940 metais.
Kultūros sąjunga - liberalinė kultūrinė organizacija, įsteigta 1924
m. gruodžio mėn. Ši organizacija įkurta "Kultūros" bendrovės10 iniciaty
va. Jos tikslas buvo vienyti Lietuvoje veikusių kultūros ir švietimo orga
nizacijų darbą. Sąjungos steigėjai - "Kultūros" bendrovė, Spaudos fon
das, Lietuvos švietimo V.Kudirkos draugija, Lietuvos mokytojų profesi
nė sąjunga, Lietuvos sveikatos ir blaivybės draugija ir kt. Lietuvos kul
tūros sąjunga, koordinuodama šių organizacijų veiklą, šaukdavo kultū
ros darbininkų kongresus, kuriuose rinkdavo kultūros taiybą. Kongre
suose buvo svarstomi bendrieji kultūrinio darbo klausimai, aptariami
mokyklų, viešųjų bibliotekų steigimo, suaugusiųjų švietimo bei kultūri
nimo reikalai, svarstomos įvairios organizacinės problemos. Kongresuo
se buvo svarstoma ir kultūros fondo sukūrimo (1927 m.) idėja. Kultūros
sąjungos veikloje aktyviai dalyvavo profesoriai: P.Augustinaitis,
Vac.Biržiška, V.Rrėvė (Mickevičius), Vl.Lašas, P.Leonas, A.Purėnas,
P.Galaunė, J.Geniušas, J.Paleckis ir kiti.
Kultūrinio švietim o draugija - tai sambūris, telkęs Lietuvos in
teligentiją kultūros ir .švietimo reikalams spręsti. Draugija įsteigta
S.Matjošaičio-Esmaičio, B.Untulio ir dr. V.Alseikienės iniciatyva 1927
m. vasario 24 d. Šiauliuose, veikė 1927-1940 metais. Leido liberalinio p o 
būdžio kultūros žurnalą "Kultūra". Draugiją suorganizavo "Kultūros"
bendrovė kaip atsarginę organizaciją, galėsiančią pratęsti bendrovės
darbą, jei ši būtų likviduota. Draugijos vadovybę sudarė V.Bielskis,
J .Sondeckis, P.Bugailiškis, J.Trinkūnas, V.Dievaitis, M.Gedvilas, A.Gudas, V.Knyva, M.Vasiliauskas, A.Ulpis ir kt. Po perversmo draugija ku
rį laiką neveikė, bet vėliau, 1927-1940 m., leido "Kultūros" žurnalą, kny
gas. 1927 m. Šiauliuose įsteigtas P.Višinskio liaudies universitetas, veikė
draugijos knygynas, o prie jo ir draugijos biblioteka. Mokymo ir kitose
įstaigose bei parapijose plito "Kultūros" būreliai, kurių pagrindinis tik
slas buvo šviestis ir šviesti. 1927 m. Lietuvoje veikė 250 būrelių, kuriuo
se dalyvavo daugiau kaip 5 000 narių.

vės, Kooperacinės sąjungos, Spaudos fondo, Lietuvos švietimo V.Kudir
kos draugijos, Lietuvos laisvamanių etinės draugijos, Lietuvos Jaunimo
sąjungos, Lietuvos moksleivių varpininkų draugijos, Socialistinės stu
dentų "Žaizdro" draugijos, Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos,
Lietuvos socialdemokratų partijos, Lietuvos Tėvynės mylėtojų draugi
jos, Amerikos lietuvių tautinės sandoros. Į pirmąją kultūros tarybos val
dybą išrinkti: pirm. Vl.Lašas, vicepirmininkai P.Augustinaitis ir K.Bielinis, vyr.sekretorius P.Dailidė. 1927 metų Kultūros kongresas nagrinė
jo kultūros fondo įkūrimo reikalingumą. 1930 m. lapkričio 1-2 d. Kaune
įvyko VI Kultūros kongresas. Jame, kaip ir ankstesniuosiuosc, analizuo
tos svarbios tautos švietimo ir kultūrinimo problemos. Kongresai, jei
gu tam nesutrukdydavo vyriausybės potvarkiai, vyko kasmet, bet plačiau
juos reikėtų aptarti kitame straipsnyje,
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Šiandien kultūros įstaigų darbuotojai su tam tikru rezervu stebi di
dėjančią visuomenės diferenciaciją kultūriniu požiūriu. Manyčiau, kad
šis rezervas nereikalingas, nors ir suprantamas. Aišku, kad valstybė ir
savivaldybės bus priverstos paremti kultūrinius judėjimus bei sambū
rius, ir dažnai tai bus atliekama mažinant biudžeto asignavimus valsty
binėms kultūros įstaigoms. Prognozuojant šią perspektyvą ir suvokiant,
kad šiandieniniai kultūros namai - tai vakaiykščiai šaulių, pavasarinin
kų, "Saulės" ir kt. draugijų namai, arbatinės ir kt., turime siekti atgaivin
ti istorinę atmintį, priglobti atsikuriančias kultūrines organizacijas. Ir
prisimindama varganą daugelio mūsų kultūrininkų buitį ir būtį, nesusi
laikau nepacitavusi Šaulių namų įstatų, pasirašytų Centro valdybos pir
mininko A.Žmuidzinavičiaus 1934 m.:
"Rinktinių šaulių namai turi būti ne mažiau kaip 2 aukštų, nedega
mos medžiagos, centraliniu apšildymu, vietiniam kurui pritaikytu, salė
nors 500 žmonių, pakeliamomis grindimis, fojė administracijai, raštinė,
kabinetas, laukiamasis kambarys, butai, sargui virtuvė su kambariu, rin
ktinės vadui 3 kambariai ir virtuvė, dar 1 butas 2 kambarių ir virtuvės,
svečiams 5 kambariai, knygynui- skaityklai patalpa 20 žmonių... Ypatin
gai įrengti gerą sceną, kad galėtų valstybės drama ir opera ruošti gastro
les".11
Komentarai, deja, nereikalingi... Manau, kad kiekvienas iš Jūsų, per
skaitęs šiąpublikacij t, pasidarys išvadas. Šaulių namai turėjo puikų šūkį:
"Šaulių namai - tautos namai". Ar nevertėtų mums jį perimti?

Įkūrus nepriklausomą Lietuvos valstybę, menininkai įsitraukė į pla
čią kultūrinę veiklą. Jau 1920 m. pradžioje tapytojai, skulptoriai, archi
tektai ir muzikai sudarė menininkų korporaciją "Lietuvių meno kūrėjų
draugija", kurios tikslas buvo ugdyti ir sergėti lietuvių meną. Svarbiausias
GIEDRĖ KVIESKIENĖ
draugijos nuopelnas yra tas, kad ji suvienijo visų sričių menininkus dide
liam kolektyviniam darbui. Pirmaisiais metais draugijai vadovavo A.Var
CITUOTA IR N A UDO TA LITERATŪRA
nas ir A.Sutkus. Draugija gegužės 1-ąją paskelbė menininkų švente, įstei
gė meno laikraštį "Menas", kartu su Dailės draugija surengė apžvalginę
1
Biržiška V. Draugijos / / Lietuviškoji enciklopedija. - Kau
meno parodą Kaune ir Klaipėdoje. Draugijos pastangomis Švietimo mi
nisterija įsteigė J.Vienožinskio vedamus piešimo kursus Vilniuje (Ber nas, 1937. T.6 - P. 1422-1423.
2
nardinų namuose), kurie vėliau persikėlė į Kauną ir išsiplėtė į Meno mo
Koncesija /L o t. concessio - leidimas, nuolaida/; sutartis dėl
kyklą, padėjo pradžią Meno rūmams, rinko tautodailės eksponatus, įstei
valstybės ar savivaldybėms priklausančių gamtos turtų, įmonių
gė vargonininkų kursus, A.Sutkaus vedamą Vaidybos studiją ir kt.
ir kitų ūkinių objektų atidavimo privatiem s asmenims ar jų ben
Nuo 1922 m. draugijos veikla susiaurėjo.
D a ilės draugija. Ją 1908 melais įkūrė M.K.Čiurlionis, A.Žmuidzi- drovėms eksploatuoti tam tikromis sąlygomis. - Tarptautinių
navičius, P.Rimša ir I.Vileišis. Jos tikslas - rengti meno parodas, rinkti žodžių žodynas. - V., 1985. - P.258.
3
tautodailę, populiarinti lietuvių meną, šelpti jaunus menininkus ir kurti
Rejestras /L o t.reg istru m / - geistras, sąrašas, rodyklė, ap
meno muziejų. Draugija kas metai rengdavo parodas. Be meno parodų
rengimo, draugija dailininkų pasaulyje didesnio vaidmens neatliko. Svar skaitos dokumentas, turintis teisinę galią. - Ten pat. - P. 420,419.
4
biausieji to meto įvykiai susieti su P.Galaunės vadovaujama M.K.Čiur
Lietuvių archyvas. B olševizm o metai. I. Antroji laida - Kau
lionio galerija ir iš dalies Meno mokykla.

Kultūros tarybos veikla

nas, 1942. - P. 20.

5
1925 metais birželio 1 d. Kultūros kongrese pirmą kartą sudalyta kul
Aušrininkai - "Aušros" (1883-1886) bendradarbiai, platinto
tūros taiyba, kurios pagrindiniai uždaviniai buvo: koordinuoti visą kul
tūros ir švietimo darbą, organizuoti ir išlaikyti liaudies universitetus, kul jai ir jos ideologijos šalininkai. Ten pat: Aušrininkai - nuo 1910
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LIETUVOS TREMTINIŲ
Galingas pertvarkos vėjas atvėrė langą naujam požiūriui į daugelį
reiškinių ir faktų, būtinų įtraukti meninio gyvenimo ir mokslo apyvar
ton. Vienas tokių aktualių dabarties klausimų - lietuvių meninė kultūra
Sibire. Šiuo metu ši medžiaga tik pradedama kaupti ir publikuoti (dau
giausia skelbiami prisiminimai). Surengtos pirmosios parodos: istorinės
dokumentinės, dailės, spausdinami tremties bei kalinių eilėraščiai, dai
nos.
Gausus Sibiro meninės kūrybos srautas pats savaime yra naujas kul
tūros reiškinys, pateikiąs ir pirmų žinių apie įvairias kultūros sritis bei
jos raiškos formas tokiomis ekstremaliomis didelės tautos dalies gyve
nimo sąlygomis. Su nuostaba sužinome, kad net lageriuose buvo buria
masi į sporto kolektyvus, tremtyje egzistavo įvairiaus pobūdžio savivei
klos kolektyvai, sugebėję pasirūpinti net tautinius rūbus. Merginos ir
moterys, neturėdamos staklių, mezgė ir siuvinėjo: siuviniuose dažnai
buvo įkomponuojami tautiniai motyvai, liaudies dainų ir patriotinių ei
lėraščių tekstai. Apskritai visa tremtinių ir kalinių kultūrinė veikla Sibi
re plėtojosi ir funkcionavo daugiausia lietuviškoje aplinkoje, rečiau išei
dama į viešumą. Tačiau ir tokių atvejų būta, ypač ten, kur buvo didesnės
lietuvių kolonijos.
Kitas klausimas - lietuvių profesionalusis menas Sibire. Už lagerio
vielų atsidūrusiems menininkams profesionalams sąlygos kūrybai buvo
itin nepalankios. Pagal papulkininkio A.Malijonio liudijimą pavyzdžiu
gali būti akvarelistas Alfonsas Šklėrius: "Stovėdamas prie pulkininko
Sklėriaus karsto, verkiau. Verkiau prisiminęs, kaip jis visomis jėgomis
kabinosi į gyvenimą, kaip jis norėjo grįžti į Lietuvą ir tapyti nuostabią
nepakartojamą jos gamtą. Jis labai mėgo dailę. Net ir čia, lagerio sąly
gomis, jis neatsigėrėjo Užpoliarės gamta. Kažkur sumedžiojęs popie
riaus ir paišelių, su jam būdinga meile piešė atšiaurios gamtos vaizdus.
Jo pomėgį nutraukė darant kratą: atėmė piešinius, pieštukus ir perspė
jo, kad kaliniui piešti negalima. Daugiau Sklėriaus nebemačiau pie
šiant."1
Susiklostė savotiškas "lagerio dailininko”stat usas. Tai, be abejo, pre
stižinis užsiėmimas tomis sąlygomis. Į jį galėjo pretenduoti bent šiek tiek
sugebėjęs teplioti, rašyti šokius. Kai kur susiburdavo būreliai, taip jų pa
sitaikydavo net garsių dailininkų, tokių, kaip latvis Paulius Giaudanas.
Būdavo kopijuojami žinomi paveikslai, nuotraukos, o kartais ir iš natū
ros tapomi portretai, piešiami sveikinimo atvirukai viršininkams arba
kolegoms "zekams”. Vargu ar kam galvon ateidavo daryti ką "šiaip sau
kūrybinio", gal vienas kitas eskizėlis ir yra užsilikęs. Sunkesnė situacija
buvo bendruose darbuose atsidūrusių dailininkų. Poetas Antanas Mi
škinis eiles rašydavo ant cemento maišelių skiaučių, lagerio sąlygomis
dailininko kūrybai, tuo labiau jos išsaugojimui šansų kaip ir nebuvo.
Sibiro lietuvių dailė - sudėtingas, daugialypis klausimas, reikalaująs
pirminio grupavimo pagal įvairius požymius ir lygmenis. Visų pirma pa
čių dailininkų likimas, kaip matome iš A.Sklėriaus pavyzdžio, buvo tra
giškas. Antra - jaunimo dailės mokymas ir jo rezultatai (Jakutsko, Irkut
sko ir kitų dailės mokyklų įtaka). Trečia - liaudies meno apraiškos, taip
pat vadinamosios kalinių dailės formavimasis. Ir pagaliau - visų kūrybos
apraiškų funkcionavimas: kaip tuose tolimuose kraštuose jos "gyveno"
ir "gyvena", kokiais keliais ir formomis "sugrįžo” į Lietuvą ir kaip čia
adaptavosi bei "jaučiasi".
Šiandien labai svarbu kaupti faktinę medžiagą ir jai rasti at itinkamą
vietą bendroje lietuvių kultūroje. Tačiau ir dabar jau galima daryti šio
kius tokius apibendrinimus. Nori ar nenori - lygini lietuvių tremtinių ir
emigrantų kūrybą. Skirtumas didelis ir esminis: emigracijoje iškilo ry
škių meninių individualybių, menininkų profesionalų, ypač dailininkų,
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kurie įsijungė į pasaulinių dailės krypčių procesą ir formavimą, o jų kū
ryba ir jos sugrįžimas į tėvynę yra ne tiek tradicijos tąsa, kiek iš pasauli
nės dailės ir į ją tilto tiesimas. Sibirietiškoji lietuvių dailė savo visuma
yra liaudies meno atmaina, jos vertė - daugiau nei dokumentinis buvi
mas ir gyvybingumo paliudijimas, o stilistikos ir net tematikos požiūriu
ji gana vienoda. Į Lietuvos kultūrą sibirietiškieji reiškiniai įsiliejo pama
žu, nuosekliai, nei, atrodo, nepastebimai, tačiau stipriai pastūmėdami
tiek liaudies, tiek profesionaliąją dailę link dramatiškumo ir tragišku
mo. Tremtinių ir kalinių kūryba niekada nebuvo visiškai atitrūkusi nuo
metropolijos, o susidariusioje viešumo situacijoje ji jau tampa savitu lie
tuvių kultūros klodu.
Kultūros, ypač materialinės, reiškiniai, meno fondas bent iš dalies
turi ir privalo sugrįžti į tėvynę, įsilieti į bendrąją Lietuvos kultūrą. Ma
žai tautai - tai būtina išlikimo ir tolesnės egzistencijos prielaida. Lygi
nant tremties ir emigracijos bendrąją situaciją, apibūdinant tose sfero
se sukurtąsias vertybes, ryškėja, kad kūrybinių vertybių sugrįžimas kiek
vienu atveju vyksta ir vyks, susidurdamas su savitomis, dažnai nenuma

tytomis sąlygomis bei sunkumais. Bet yra ir bendrumų, ir skirtumų. Iš
Sibiro pirmiausia grįžta patys žmonės, ir tik vėliau išryškėja jų kūrybinis
potencialas. Tik nedidelė dalis tremtinių, įsiliejusių į Rusijos gyvenimą,
jos kultūrą, pamažu nutautėjančių, dingsta iš mūsų kultūros, apskritai
lietuvių tautos akiračio, ir gali būti nurašomi į tautinius nuostolius. O
daugumai buvusių kalinių, tremtinių Lietuva buvo ir yra ne tik svajonių,
bet ir realaus buvimo žemė, ir jie visomis išgalėmis, tiesomis bei netie
somis veržėsi į ją gyventi. Tam, be abejo, reikšmės turi ir geresnė mate
rialinė bei kultūrinė Lietuvos situacija (Sibiro atžvilgiu).
Tuo tarpu emigracija, būdama itin stipri savo kūiybiniu, moksliniu,
kultūrologiniu potencialu, pamažu į Lietuvą grįžta kūrybos rezultatais,
ir beveik nėra vilties, kad grįžtų žmonės: pernelyg didelis gyvensenos
skirtumas, per daug storas "amerikonizmo" klodas, kad jie vėl galėtų
prigyti gimtojoje žemėje. Suamerikonėjimo grėsmė ir realybė lietuvių
tautai nė kiek ne mažesnė nei surusėjimo. O kur dar pakraščių lenkėji
mas ar vokietėj imas? Šiuo aspektu tremties institucija yra labiau lemian
ti, kadangi jau dabar buvę tremtiniai, represuotieji ir jų aplinka vis la
biau veikia tautos raidą.

V ytenis R im ku s. V e sio la , Irkutsko s r ., gyvenvietės k iem a s. 1956 metai
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Kol kas apie dailininko būklę lageryje ar tremtyje ir jo darbą tesužinome iš pastaraisiais metais publikuojamų atsiminimų, tačiau dažniau
siai tai tik paties fakto konstatavimas. Apie Sofiją Remerienę rašoma:
”1941 m. Sofija ir Eugenijus Remeriai tapo nežmoniškųjų Stalino repre
sijų aukomis. Jie buvo suimti ir deportuoti, atsidūrė Kuibyševe, kur
E.Remeris mirė. Kažkokiu būdu Sofijai 1943 m. pavyko išvykti į užsienį.
Mirė S.Remerienė 1972 m. rugpjūčio 23 d. Monrealyje, Kanadoje.”2 Bu
kleto autorius H.Paulauskas kviečia rinkti medžiagą apie dailininkės kū
rybą po ištrėmimo, apie kurią nieko nežinome: "Palikdami nežiniai to
kius faktus, mes suteikiame teisę kitiems savintis mūsų krašto neeilinį
kūrėją". 3
Trumpame nekrologe apie skulptorių ir restauratorių Stasį Vaitkų
tik užsimenama, kad jis 1949-1955 metais kalėjo Vorkutoje.4 Kiek pla
čiau pasakojama apie 1935-1946 metais kalėjusį Boleslovą Motuzą:
"...Boleslovas Motuzą įtikino viršininkus: leiskite dirbti dailininku - bus
visiems naudingiau. Apleistame barako tualete jam leido įsirengti kaž
ką panašaus į dirbtuvėlę. Tai nereiškė, kad dailininkas laisvai galėjo kur
ti. Dienų dienas reikėdavo vykdyti "valdžios užduotis", "planus", t.y.
dešimtimis ir net šimtais atlikti įvairias kopijas, piešti šūkius, plakatus,
vaizdinės agitacijos stendus. Tik maži laisvalaikio krislai likdavo savai,
originaliajai kūiybai. Šiuos darbus reikėdavo slėpti, jie galėjo būti "kontrrevoliucijos" įkalčiais! Trūko medžiagų. Tapydavo ant autų, ant miru
sių draugų bylų viršelių, kurie turėjo būti sunaikinti".5
Galima sakyti, kiekvienas atvejis vis kitoks. Antai Petras Stauskas,
Dailės akademijos II kurso studentas, buvo areštuotas 1941 metais,
išvežtas į lagerius, ir tik 1943 m. paaiškėjo, kad jis kalinamas per apsiri
kimą, vietoje bendrapavardžio, todėl iš įkalinimo vietos buvo paleistas,
paimtas į kariuomenę, kariavo su vokiečiais ir japonais. Paauglys Pra-

nas Porutis dirbo Obe plaukiojančiame laive kūriko padėjėju, anglimi
bene ant kamino nupiešė piešinių, kurie patikę kūrikui, ir tai buvusi din
gstis mokytis Jakutsko dailės mokykloje.6 O Adomas Brakas, pasirodo,
ir tremtyje daug rašė, svarstė apie gimtojo Klaipėdos krašto istoriją ir
likimą.7
Ryškėja įdomus faktas: daug tremtinių ir kalinių ne tik dainavo, bet
ir kūrė dainas, rašė eilėraščius, meistravo. Tremtis, nelaisvė tarytum
tampa impulsu meninės kūiybos dėka išsilaikyti, tai individualaus ir ko
lektyvinio tautinio savitumo įtvirtinimo raiška. Vienoje parodoje buvę
tremtiniai deklaruoja: "Kaip įmanydami puoselėjome lietuviškumo pa
pročius, tradicijas, meilę Lietuvai, jos gamtai, visa tai išreikšdami ran
kdarbiuose, dainose, eilėse..."
Kuo daugiau atsiranda medžiagos, paliudijimų, tuo labiau ryškėja
psichologinis tremtinių ir kalinių kūiybos aspektas. "Tremtinių poezija
sugrąžina mus prie kūiybos išeities taškų, prie pagrindų... Čia pirmiau
sia glūdi jos reikšmė. Nelaisvėje parašyti eilėraščiai, pieštuku ar anglimi
piešti paveikslai liudija dvasinį žmonių atsparumą, kūrybinio prado sti
prumą".8 "Didžiausioje nelaisvėje žmogaus dvasia pasitraukia į paskuti
nį laisvės prieglobstį - į kūrybą. Nelaisvėje kuriančios tautos dvasia lie
ka laisva".9
Lietuviai - ne išimtis. Alvydas Juozaitis persako kažkuųa proga To
mo Venclovos pasakytus žodžius apie latvius, kurie "dabar daro stebu
klus": "Jeigu žmogusyra įspraustas į kampą ir jam nelieka išeities, jis pri
verstas būt genijum... Galima tai laikyt tiesiog šmaikščiu pasakymu, bet
galima ir susimąstyti apie kultūros lemtį..."10
Kūiybos apraiškos kūrėjams ne tik padėjo - jos gaivino kalinių ir
tremtinių dvasią, stiprino fizinę galią. Beveik visuose lageriuose lietuviai žinojo, kad kažkur kali poetas Antanas Miškinis, dainininkas Anta
nas Kučingis.. Jau vien tai kėlė pasididžiavimą savo tauta ir skatino kur
ti. Kūrybinės raiškos galiai ir poveikiui suvokti pacituosiu Marijos Garbačiauskienės atsimintus: "Tuojau išėjo truputį aukštesnis negu viduti-,
nio ūgio, labai liesas, dar visai jaunas vyras juodu kostiumu. Tai buvo
Indra. Paskui jį įėjo akomponuotojas ir atsisėdo prie fortepijono. Lie
tuviai ėmė ploti. Plojo ir sustoti negalėjo. Indra ėmė ženklais rodyti, kad
jau gana, bet lietuviai vis tiek plojo. O kadangi plojimas yra užkrečiama
liga, plojo visas teatras. Plojau ir aš, net delnai paskaudo.
Nebepamenu, kokias arijas ir iš kokių operų Indra tada dainavo. Tik
žinau, kad jo balsas iš tikrųjų buvo gražus. Vienas arijas dainavo itali
škai, kitas rusiškai, bet ne tai buvo svarbu. Svarbu, kad jis buvo lietuvis
ir kad apie tai labai daug kas žinojo (tremtiniai pasistengė tą žinią kuo
plačiau paskleisti), svarbu, kad jo balsas taip puikiai skambėjo, kad jis
atrodė žmogus iš kultūringo pasaulio, kad jis tame koncerte pasirodė
geriausiai. Žiūrėjome į jį, klausėmės ir kilome kaip ant mielių. Po kiek
vienos arijos plojome delnų negailėdami. Kai Indra išdainavo visas pro
gramoje numatytas arijas, šaukėme "bis", prašėme dar padainuoti. Ta
da Indra padainavo porą lietuvių liaudies dainų lietuviškai. Jos man bu
vo pačios gražiausios. Tas dainas dainuojant, keli žmonės, sėdintys už
manęs, šnirpštelėjo nosimis. Ir aš pati nepajutau, kaip ašara nulašėjo ant
rankos, padėtos ant kelių".11
Sibire lietuvių plastinė kūryba pirmiausia, atrodo, pasireiškė me
morialiniais paminklais. Buvo steigiamos net atskiros kapinės, statomi
kryžiai, dažnai dideli ir monumentalūs, atsirado tvorelės, vartai, kai kur
- ir ornamentuoti koplytstulpiai. Tikėtina, kad lietuviškos kapinės tame
regione savo laiku suvaidino šiokį tokį vaidmenį formuojant kultūringesnį vietinių požiūrį į kapines. Daug kur ukrainiečiai, net vietiniai žmo
nės ėmė prašytis į aptvertas, prižiūrimas "lietuvių kapines". Dabar tos

V ytenis Rimkus. O konienė. Piešinys iš pirmųjų trem ties dienų.
M iško barakai U rkokoleikoje, Alzamiejaus raj., Irkutsko sr.
U konienė mirė ir palaidota Sibire.
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kapinės baigia sunykti, tad reikia kaupti jų nuotraukas ir kitus duome
nis.
Apie 1950-uosius metus tose vietose, kur daugiau gyveno lietuvių,
plėtėsi individualių namų statyba, formavosi ištisos lietuvių gatvės, net
kvartalai (Alzamajaus, Zima, Taišetas, Kvitokas ir kitos vietovės). Nors
dauguma tų namų buvo statoma pagal vietos tradiciją - iš apvalių rąstų,
kirviu iškertant langus, dengiant plėštomis lentomis, tačiau jie buvo "lie
tuviško” tipo - dviejų galų, su gonkeliais, iš apipjaustytų ("švarcuotų")
rąstų. "Parodykim, kokiuose namuose gyvenam", - sakė viena šeima (tiys
broliai Gabrilavičiai), statydama gana puošnų lietuvišką namą Alzamajuje.
Savita liaudies meno atmaina laikytina kalinių dailė. Apie kai ku
riuos panašaus pobūdžio reiškinius būta užuominų - dar 1933 m. Šiau
lių "Aušros" muziejaus surengtoje didelėje parodoje 1863 metų sukili
mui paminėti buvo skyrelis "Sukilimo dalyvių, kalinių ir tremtinių dirbi
niai bei suvenyrai". Tyrinėdamas dabartinį liaudies meną, bandydamas
jį klasifikuoti, ne kartą esu išskyręs ir kalinių meną bei jo raiškos formas
šiandieninėje liaudies dailėje, tačiau šis požiūris dėl teorinio ir prakti
nio pobūdžio neapibrėžtumo ir sunkumų pritarimo nesulaukė ir toliau
nebuvo plėtojamas.
O ji - ta kalinių dailė - buvo ir yra. Jos būdingas bruožas - neracio
nalios darbo sąnaudos, primityvus technologinis procesas. Į tokius dar
belius paprastai įdėta labai daug triūso ir laiko. Tokia veikla laisvėje neį
manoma (kai laikas - pinigai).
Analogiška ir ligonių, invalidų meninės kūrybos kategorija. Tai daž
niausiai įvairios dėžutės, pypkės, rankenėlės, šukos, šaukštai, šiaip bui
ties daikteliai iš atsitiktinių medžiagų (iš plastmasės, metalo gabalėlių
ir 1.1, padaryti suvenyrai). Tačiau ir toje kūiyboje paprastai apčiuopia
ma nacionalinių bruožų, pvz.: lietuviai labiau mėgo drožinėti medį. Tuo
tarpu baltarusiai ir rusai - šiaudelių inkrustacijas, tapybinį dirbinių de
koravimą. Manau, kad būtent tuo keliu į Lietuvą atkeliavo medžio in
krustacijos, šiaudelių mozaikos, beje, ir siuvinėjimas kryželiu.
Su tremtimi siejama ir jos būties meninė interpretacija tremtį ir
lagerius patyr usių dalininkų kūryboje. Tai atmintyje užsifiksavę vaizdai,
jų pagrindu kuriamos kompozicijos. Sibiro tema, dažniausiai užkoduo
ta, turinti simbolių išraišką, puoselėjama ir kitų trėmimo ir įkalinimo
nepergyvenusių dailininkų kūryboje. Kaip tik tokie kūriniai tampa reik
šmingiausia menine estetine šiuolaikinės lietuvių dailės savastimi.
Paroda deklaracija Gedulo ir vilties dienai Vilniaus parodų rū
muose 1989 m. birželio-liepos mėnesiais - pirmas bandymas pažvelgti į
tremtinių ir kalinių plastinę kūrybą, išsiaiškinti jos buvimą ir mastą. Tai
tik pradžia, nes tie keturiasdešimt parodoje dalyvavusių dailininkų, dai
lėtyrininkų, fotografų toli gražu - ne visi tremtinio ir kalinio kelią paty
rę kūrėjai. Sąrašas gan iškalbingas: Gražina Arlauskaitė, D.Bagdonavi
čiūtė, Adomas Brakas, Jonas Burba, Vytautas Ciplijauskas, Mindaugas
Černiauskas, Algimantas Černiauskas, Rimantas Dichavičius, Algirdas
Dovydėnas, Jonas Gasiūnas, Juozas Gelguda, Algimantas Jankūnas,
Eduardas Jonušas, Dainora Juchnevičiūtė, Valentinas Koliūnas, Ema
nuelis Katilius, Bronius Kazlauskas, Juozas Kazlauskas, Antanas Krištopaitis, Vitalius Lukošaitis, Vytautas Mačiuika, Veronika Milinskaitė-Antonienė, Vytautas Moncevičius, Adalbertas Nedzelskis, Ignas Piščikas, Pranas Porutis, Jaroslavas Rimkus-šilietis, Vytenis Rimkus, Ma
rija Rožanskaitė, Adomas Smetona, Petras Stauskas, Jonas Švėgžda,
Jonas Tatoris, Kazimiera Urbaitė-Sližienė, Eduardas Urbanavičius, Jo-

nas Varnas, Romualdas Vinciūnas, Juozas Vosylius, Stasys Žukas.
Galima spėti, kad šis sąrašas gali padvigubėti ar net patrigubėti.
Iš publikacijos apie B.Motuzą "Respublikoje" matyti, kad šis dailininkas
turi parengęs lageriuose sukurtų darbų parodą.12 Publikacijoje apie
A.Miškinį įdomiai ir gana išsamiai aprašomi skulptoriaus Broniaus Pe
trausko darbai lageryje.13 Daugelis represuotųjų ir dėl "peraugimo", ir
dėl kitų priežasčių, ypač diskriminavimo, galėjo baigti tik dailės techni
kumus, tapo liaudies meistrais, dalis pasuko į visai kitokią veiklą. 1989
m. Maskvos dailininkų namuose surengtoje parodoje "Stalinizmo au
kos" buvo eksponuotas Arėjo Vitkausko 1954 metų sausio 6 dieną nu
pieštas drauge kalėjusio vertėjo Artūro Škarovskio portretas. Šių eilu
čių autorius įsitikinęs, kad ir jam reikėtų smulkiau aprašyti savo trem 
ties ir "lagerinio dailininko" nutikimus.
Didelė meninės veiklos žmonių grupė - šiuolaikiniai tautodailinin
kai, į kurių gretas pakliūva ir daugelis dailės technikumų auklėtinių. Pri
minsiu vieną faktą: taip 1972 metais sukurto Ablingos liaudies skulptū
rų memorialo autorių - jo iniciatorius V.Majoras, drožėjai A.Martinai
tis, J.Šilinas, P.Kundrotas - buvę represuotieji. Beje, ši aplinkybė vis
trukdė pažymėti memorialą ir jo autorius. Kita vertus, aš laikiausi ir da
bar tebesilaikau nuomonės, kad būtent šiame memoriale jau tais me
tais pasireiškė vienas svarbiausių Lietuvos kultūros atgimimo bruožų visų kūiybinių tautos pajėgų konsolidacija, kuri tebevyksta, kuri taip
skausmingai būtina ir mūsų dienomis, ir ateityje.
1989-aisiais, be minėtos parodos "Gedulo ir vilties dienai", sulau
kusios plataus atgarsio, buvo surengtos istorinės parodos Vilniuje, Kau
ne, vŠiauliuose, Klaipėdoje, kitose vietose, taip pat parodos stalinizmo

V ytenis R im kus. U k o n is. ( Mūsų šeima su tais dviem
senukais gyveno vienam e barako g a r d e . U konis taip pat
mirė Sibire . - V. R. )

n

aukoms atminti, konkursai paminklams. Kūrinių pateikė dailininkai,
liaudies meistrai, architektai.
Norėtųsi itin pabrėžti vieną šių renginių aspektą: parodos rengia
mos ir medžiaga renkama tam, kad tremtiniai ir kaliniai bei jų kūiyba
būtų pažymimi ne kaip atskiras ar uždaras reiškinys, o kaip vienas tau
tos gyvybingumo ženklų, kaip bendrosios lietuvių kultūros elementas.

VYTENIS RIMKUS
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A . DILIO reprodukcijos

MES BUVOME KARTU
smulkmena,
didesnės
žalos
niekam
nepadariusi?
Štai meninės agitbrigados. Juk žiūrovai
patys puikiai jautė, kur baigiasi privalomi
ideologiniai reveransai, kur prasideda esmė,
dėl kurios jie atėjo į koncertą. Jie juokdavosi
iki ašarų, kai scenoje atpažindavo vielinius
dievukus,
kai
būdavo
paliečiamos
draudžiamos temos. Tie, kurie konkursuose

įprasminti pilką daugelio mažesnių miestelių ir
net rajonų centrų kasdienybę. Tai draugystė,
galimybė bendrauti su žmonėmis, kurių
pasiilgsti, kuriuos gerbi, kurie tau įdomūs.
Visada, kai bandau samprotauti apie meno
saviveiklos
kolektyvus,
neišvengiamai

tokias pokario metų Lietuvos kultūrinio
gyvenimo apraiškas, kaip meno saviveikla dainų šventes, menines agitbrigadas, kaimo

vertindavo agitbrigadų pasirodymus, dažnai
nuduodavo, kad nesupranta, apie ką scenoje

namų direktorė I.Baziliauskienė iš seminaro
Vilniuje paivežė naujo, negirdėto žanro -

kalbama, ir džiaugdavosi kartu su atlikėjais.

agitbrigados - idėją, pasiūlė "Palvo arklio"

kapelas, žodžiu, beveik viską, kas ne autentika,
ne folkloras.

Kartais liepdavo kai ką pakoreguoti ir
pataisyti, ypač prieš baigiamuosius koncertus,

temą. Pasidarėm tokį gražų medinį žirgą, ir
ėmėm juo "jodinėti" po apylinkę ir rajoną. Kaip

Suprantama, ne vienas kultūros dar
buotojas, ypač tas, kuriam dabar daugiau kaip
penkiasdešimt, su nerimu klausia pats savęs:
nejaugi per visą tą "stalinmetį" ir "stagnatmetį"
aš nieko gero taip ir nepadariau? Nei sau, nei
žmonėms? Negi tikrai visas tas kultūrinis
sambrūzdis buvo
"falšyvas”, Kremliaus
primestas, nejaugi jis tik žlugdė mūsų tautinę
savimonę?

transliuojamus per televiziją. O po tų koncertų
agitbrigadų vadovai dažnai dar būdavo
kviečiami ir "ant kilimo"... Tačiau agitbrigadų
programos darėsi vis drąsesnės, sunkiau val
domos ir kontroliuojamos. Vis labiau praras
damos tariamo partijos ideologinio pagal
bininko vaidmenį, agitbrigados valdžiai darėsi
nebeparankios. Ir "Tiesa" liovėsi jas šefuoti -

tada naiviai buvo sakoma, "Slavėm iš kelio
įvairias dar pasitaikančias negeroves".
Agitbrigadoje dalyvavo mano kolega Petras
Tikuišis, turėjęs gražų balsą, gerai vaidinęs,
kunkuliuojančios energijos žmogus, teisybės
ieškotojas iš prigimties. Joje vaidino ir miškų
pramonės ūkio darbininkas krovėjas Antanas
Verksnys, pasakorius, talentingas aktorius.

buvo jaučiama, kad atsakyti prieš valdžią už
agitbrigadų pasirodymuose skambančias min

Kartą viešbutyje, prieš užmiegant, jis mūsų
nedidelei
kompanijai
pasakojo
savo
supainioto gyvenimo epizodus.

Kol kai kurie mūsų kultūros šviesuliai per
spaudą, televiziją ir radiją bando tarpusavyje
išsiaiškinti, kurie iš jų stingulio metais yra
daugiau pakenkę Lietuvos kultūrai (nugriovę
paminklų, sunaikinę archyvų, užkirtę kelius
talentingoms knygoms, spektakliams ir pan.),
pagalvokim apie savo praeities darbus ir mes,
eiliniai kultūros dirvonų artojai. Juo labiau,
kad dabar kartais bandoma urmu prakeikti

Atsidusus galima prisipažinti, kad išgerti
tais laikais tikrai tekdavo ir per daug, ir per

prisimenu žmones...
Tais tolusiais nutolusiais 1958-aisiais, kai
dirbau Lekėčių vidurinėje mokykloje, kultūros

dažnai. Kiek būta įvairių delegacijų sutikimų,
kiek pobūvių suomiškose ir kitokiose pirtyse,

tis tuoj bus nebeįmanoma.
Žmonės agitbrigadas mėgo ir tebemėgsta,
tačiau joms ateina juodos dienos. Visuotinio

restoranuose, paežerėse, ir vis ką nors pager

pakrikimo laiku, kai senos taisyklės jau

- Kai pirmą sykį užėjo rusai, - pradeda A n
tanas, - aš dirbau Lekėčių lentpjūvėje. Man pa
siūlė stoti į komjaunimą, tai aš ir įstojau...

biant, sutinkant. Ypač tai juto kaimo kapelų
muzikantai, šokėjos ("Kepurinė", be kurios

nebegalioja, o naujos dar nepradėjo galioti,
satyrai tenka užsičiaupti. Juoktis galima tik iš

nujaučiame būsimas komplikacijas.

jokių
svečių
nesutiksi!),
kupletistai,
intermedijų atlikėjai, tostų skelbėjai ir kiti
masių linksmintojai. O jau socialistinių
lenktynių rezultatų susumavimui skirti

sistemos, o kai pastarosios nelieka, dingsta ir

- O čia prasideda karas, užeina vokiečiai, -

kritikos objektai...
Beveik ketvirtį amžiaus įvairiose mokyk

tęsia Antanas. - Matau, kad bus velnias,
pasislėpiau miške. Bet kiek ten iškęsi? Išalkau

lose dėsčiau fiziką, matematiką. Su mokykla at
sisveikinau 1980-aisiais, o meno saviveiklai
tebesu ištikimas. Suprantama, terminų
"saviveiklininkas",
"meno
mėgėjas"
keiksmažodžiais nelaikau. Esu įsitikinęs, kad
menas nėra ta sritis, kuriai mėgėjiškumas gali

ir grįžau į miestelį. Čia mane vietiniai aktyvistai

pobūviai! Tai ištisa epocha...
Taigi anais socialistinių lenktynių laikais
mūsų kultūros vežimas ritosi smagiai
dundėdamas ir trinksėdamas, nors dažnai ir ne
tais keliais, kuriais reikėtų. Prisimeni žmogus
tuos įvairius koncertus su "ideologiniais
momentais" ir vėl pajunti tarsi kokią kaltę,

kuo nors pakenkti. (Kas kita, sakykim,
medicina.) Profesinių meno kolektyvų ir

ypač jei pats scenarijų rašei, - kad sakei tai, ką

mėgėjiškų kolektyvų veiklos tikslai iš esmės

"reikėjo", kad kalbėjai tai, kuo ir pats netikėjai.

skiriasi. Pastariesiems aukštas meninis lygis

O gal dėl to krimstis neverta, gal čia tik

nėra

svarbiausia.

Juos

suburia

noras

Mes klausomės ir leipstame juokais, nes jau

apstumdė ir įdavė vokiečiams, o tie išsiuntė
darbams į Vokietiją.
Taip mes tą naktį sužinojome, kad jis, nuga
bentas į Reichą, turguje pardavė uniformą, ku
rią jam ten davė, ir nusipirko maisto, nes norė
jo valgyti. Jį sučiupo ir už dezertyravimą ketino
pasodinti į kalėjimą. Bet kalėjimai buvo perpil
dyti. Tada sargybiniai, kurie jį vedžiojo iš vie
no kalėjimo į kitą, užėjo į batų parduotuvę, o
Antanui liepė laukti gatvėje.
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Mes klausomės ir, suprantama, ašarojame
iš juoko. Kai kuriais epizodais ne itin ir tikime
- labai jau jie šauniojo kareivio Šveiko dvasia
persunkti.
- Išsyk supratau, kad jie nori, jog pabėgčiau.
Bet aš ne toks durnas. Ką būčiau veikęs sveti
mame krašte be maisto, be pinigų, kalbos ne
mokėdamas? Sulaukiau, kol jie išėjo iš parduo
tuvės...
Taip Antanas pradėjo savo ilgą kelionę po
konciagerius, kuriuose buvo kankinamas, ma
rinamas badu, skaldė akmenis, dirbo šachtose.
Kai priartėjo atgal besiritantis frontas, stovy
klą saugoję esesininkai suvarė kalinius įdaubą,
bet sušaudyti nespėjo. Į stovyklą įsiveržė ame
rikiečių tankai.
Fo ilgų vargų Antanas grįžo į Lietuvą. Iš čia
jį išvežė į Sibirą, nes ne tie išvadavo, ne toje
okupacinėje zonoje jis buvo atsidūręs. Buvo
kaitas ir todėl, kad gyvas liko...
Antanas šiaip taip grįžo į Lietuvą ir iš Sibi
ro, bet ir toliau gyveno sunkiai. Agitbrigada
jam buvo tarsi kokia poilsio zona, kurioje jis
galėdavo atsikvėpti nuo kasdieninių rūpesčių
ir vargų. Šis paprastas žmogus man artimesnis
už daugelį viršininkų, su kuriais tekdavo susi
pažinti, bet tai jau kita tema.
Tais metais Lekėčiai dar tik keitė žibalines
lempas į elektrą. Ką būtume veikę be kultūros
namų, be choro ir dramos?

mų komendantas, santechnikas, akompaniato
rius, aktorius. Tai jis parašė muziką "Vijūnui",
S.Kuzmienės sukurtam šokiui, kurį ir dabar
šoka pagyvenusiųjų kolektyvai. Jis vaidino fil
muke "Dvi istorijos, papasakotos užkandinė
je". J.Maskolaitis buvo gerokai vylesnis už ki
tus, kultūros namuose besisukinėjančius, visų
gerbiamas ir mylimas, visiems reikalingas.
Beje. tuos filmus žiūrint, nejauku tik dėl
vieno: daugumos tų, kurie juose vaidino, jau
nebėra. Vis jauni, ne dėl senatvės pasitraukę iš
gyvųjų taipo... Tad tenka pripažinti, kad "žibu
rėlių" epocha atnešė daug žalos, ypač tiems, ku
rie nemokėjo savęs patausoti.

Tie filmukai, neturintys kiek didesnės me
ninės vertės, tais metais rrtus atitraukdavę nuo
kitų "darbų", pasirodė esą prasmingi kaip ban
dymas sulaikyti praeinantį laiką, išsaugoti at
minčiai artimus veidus ir tų laikų dvasią.
1970 m. pradėjau dirbti su ką tik suburia
Marijampolės (tada Kapsuko) rajoninių kultū
ros namų menine agitbrigada, į kurią tuometi
nis jų direktorius A.Matulevičius sukvietė
žmones iš įvairių įstaigų ir organizacijų. Dar
be jie nesusitikdavo, bet labai greitai susidrau
gavo, ir, reikia pasakyti, tokio puikaus ir stabi
laus kolektyvo dar nebuvau turėjęs. Ir nebetu
rėsiu. Dirbau su jais devyniolika metų, nuo
1980-ųjų - važinėdamas iš Vilniaus į Marijam
polę. Parengta 15 programų, paskutinis kon
Vėliau dirbau Kiduliuose, Sakiuose. Septy certas - 200-asis - įvyko 1989-aisiais. Parodėme
nerius metus bendravau su įdomiais "Vapsvos” "Baigiamuosius egzaminus mafijos mokyklo
agitbrigados žmonėmis. Vien agitbrigada mes je". Na, šie faktai gal daugiau tiktų ataskaitai.
neapsiribojome: kūrėme satyrinių miniatiūrų O ar visa tai buvo reikalinga? Viliuosi, jog taip.
teatrą, o GJokūbaitis nufilmavo keletą mėgė Daug metų buvome (ne mes vieni, supranta
jiškų kino filmų, kuriuose visi vaidinome. K ar-. ma) tam tikru orientyru kitiems šio žanro ko
tais, kai randame laiko, susirenkame tie, kurie lektyvams. Didžiulis agitbrigadų populiaru
dar esame, ir peržiūrime tas prieš dvidešimt mas užgavo profesionalų ambicijas, ir galbūt
metų filmuotas juostas. Ekrane - Z.Klimaitis,
todėl atsirado "Namų muzikavimo grupė" bei
tuometinis kultūros skyriaus vedėjas, kupinas "ŠlipsLTai ne agitbrigados, bet vargu ar jie bū
sceninio žavesio, artistiškas, išradingas; S.Kuz- tų pradėję, jei nebūtų panorę parodyti mėgė
mienė, kultūros namų direktorė, choreografė, jams, kaip reikia dirbti. Per trisdešimt agitbrinevaidinus agitbrigadoje, bet rasdavusi laiko gadų gyvavimo metų iškilo daug puikių atlikė
visur pabūti, visiems padėti. Kartais sakydavau jų, talentingų scenaristų ir režisierių. Visa tai jai, kad be reikalo kai kuriuos darbus dirbanti didelė patirtis, didelis turtas. Agitbrigados ug
veltui (pavyzdžiui, parašydavo neišmanan dė humoro jausmą, kuris mums, atrodo, pra
tiems scenarijus), o ji manęs nesuprasdavo. Jai vers ir ateityje. Marijampoliečių kolektyvo na
atrodė keista už tai imti pinigus. Tik ekrane be riai liko draugais visam gyvenimui. Pačiais šil
galiu pamatyti ir gerą savo draugą pedagogą čiausiais žodžiais noriu paminėti Angelę ir An
Igorį Zotovą - literatą, scenaristą, dailininką, taną Gusčius, Tatjaną Uleckienę, Liudą Maaktorių. Jis sugebėdavo ir šmaikštų kupletą pa čiunską, į Panevėžį išvykusį ir liaudies operetė
rašyti, ir spektaklį apipavidalinti. Tais laikais je dainuojantį Gediminą Stonį. Na ir Jurijų
Šakių kultūros namuose dirbo daug talentingų Sarkisianą, gimusį ir augusį Lietuvoje. Jei kuo
žmonių. Prie tokių priskirčiau ir neužmiršta ir skyrėsi jis iš mūsų, tai nebent savo pietieti
mą, jau mirusį Juozą Maskolaitį. Jis buvo rū šku temperamentu ir įgimtu artistizmu. T a
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čiau nebėra jo - mirė 1978 metais, sulaukęs tik
23 metų. Kauno klinikose lankėme jį visi - ir po
vieną, ir grupėmis.
Programą "Linksmasis malūnas" užbaigė
me jau be jo, o po koncerto, naktį, nuėjome į
kapines ir užklojome Jurijaus kapą raudonais
gvazdikais...
Taigi beveik visa, kas mano gyvenime buvo
įdomaus, sieju ir su saviveikla. Tada mes susiburdavom ne "rublinėjimui", o todėl, kad pasi
gesdavome vienas kito, kad mums buvo sma
gu, kad linksma būdavo tiems, kurie matydavo
mus scenoje.
Manau, kad žmones galima suskirstyti į dvi
grupes: vieni linkę naudotis kitų sukurtomis
kultūros vertybėmis, o kitiems knieti kurti pa
tiems.
Žmogus, kol gyvas, kuria. Šia prasme ir
agitbrigada, ir kitus meno saviveiklos kolekty
vus galima priskirti liaudies menui. Procesas
nebėra grynas, pašalinių įtakų daug, bet jis gy
vas ir tęsiasi.
Įtartinos pastangos pernelyg skubotai ar
dyti, griauti. Dabar yra realios galimybės keist i
kultūrinės veiklos turinį, t.y. keisti esmę, pla
čiai atsigręžti į praeities palikimą, o formą pa
keisime ir neskubėdami. Kai kurie liaudies tea
trai, kuriems šis pavadinimas pasirodė nebepriimtinas, nes lyg ir įvardija priklausomybę sa
viveiklos sričiai, atsisakė savo vardų, kartu ir
etatų. Dirba komerciniais pagrindais. Vie
niems sekasi, kitiems nelabai. Kai kurios agit
brigados pasivadino šou grupėmis. "Agitbriga
da" išties primena stingulio laikus ir ideologi
nes pretenzijas. Galima vadintis satyros ir hu
moro grupėmis (taip siūlo LLKC) ar kaip
kitaip. Kad tik būtų į ką žiūrėti... Dabar kuria
si įvairios komercinės juokinimo grupės, kurių
lygis įvairus, o siekiai vienodi - susirinkti kuo
daugiau pinigų. O norint surinkti kuo daugiau
pinigų, reikia sudaryti kuo mažesnę grupę - kad
kiekvienam tektų kuo daugiau, koncertuoti
kuo didesnei auditorijai. Tinka sporto rūmai,
stadionas, hipodromas, maniežas, poligonas.
Na ir bilietas - po 7-10 rublių. Tada ir bus tas
šou... Tačiau manęs neapleidžia mintis, kad
mūsų publikai tie dalykai greitai įkyrės, kad vi
si tie reiškiniai kultūros vertybių skalėje užims
tą vietą, kurios yra verti.
Manyčiau, kad visai nebūtina imtis kokių
nors drastiškų priemonių kultūros įstaigų "tin
klui" pertvarkyti. Palūkėkim, pamatysim, kokia
ta Lietuva bus, kokios kultūros jai reiks.

REGIMANTAS

RAŠKAUSKAS

SĖMIAU ŠVIESĄ UTENOJE
kur, anot T.Tilvyčio, tos šviesos nebuvę
daug, kol nespindėjo Iljičiaus lemputės.
Nūnai to spindesio apakinta Lietuva apgraibom ieško pamestų brangakmenių ir, kad
geriau matytų, užsidega žvakes. Trapi jų liep
sna šildo kaip viltis, vienur smarkiau įpūsta, ki
tur vos rusendama. Bet jau visur gyva.
Atsimenu, kaip Utenos pakelėse buvo
daužomi kryžiai. Nežinau, ar jau pakilo tas ak
meninis su kalta geležimi, kurį, eidama į Tau
ragnų progimnazijų pavasario polaidžio metu,
radau nuskeltą, gulintį ant šono. O man visada
atrodė, kad jis saugo svarbiausią pasaulio kryž
kelę - nuo čia mes su mama pasukam į paslap
tingiausią šalį - jos gimtinę prie ežero.
Sunku apsakyti ano saulėto ryto įspūdį,
tačiau tokia buvo visa mūsų, pamiškės, poka
rio vaikystė. Gal jau ir stovi tasai kryžius, gė
lėm‘apkaišytas. Bet į tą kraštą baisu žengti lyg
į kapo duobę. Gyvenimas iš mūsų tėviškių jau
kadai išvarytas. Kryžiai nebeprisikels.
Ir ant Pakalnių piliakalnio atstatytas tur
būt aukščiausias Lietuvoje kryžius ženklina ka

pus tų, kurie buvo sukišti į žemę, užversti velė
na, kurių negalima buvo pažint, prisipažint.
Dabar, atrodo, perkasim visą gimtinės žemę,
ieškodami paslėpto savo turto - tiesos. Pasi
šviesdami žvakėm.
Šitaip atrodė ir sausio pabaigoje Utenos
kultūros darbuotojų surengtos Antano Miški
nio sukaktuvės, prasidėjusios Vilniuje, Anta
kalnio karių kapuose, o pasibaigusios spekta
klio "Žaliaduonių gegužė” premjera Utenos
liaudies teatre. Vidury buvo iškilmingas minė
jimas bei apsilankymas Juknėnuose bei Taura
gnuose.
Rodės, iš tikro ieškom tikrojo Antano
Miškinio, o tuo pačiu ir savo naujo ryšio su mū
sų ta vienintele aukštaičių žeme.
Poetas ketinęs gyventi lygiai aštuonia
sdešimt penkerius metus. Paskui, anot jo, žmo
gus jau virstąs beždžione. Tai gal būtų tesėjęs
duotą žodį, jei ne lageris.
Bet jei ne lageris (baugu sakyti) - mūsų li
teratūra neturėtų ’'Psalmių”, o tauta gal ne taip
gerai girdėtų savo pačios kruviną balsą. Jeigu

ne tie velėna, žvyru užverstieji kūnai, gal Lie
tuva iš viso savo balsu nekalbėtų.
Taigi išties truputį nesmagu buvo sėdėti
Utenos kultūros namų scenoj ir klausytis tų po
smų, kuriuos širdingai perskaitė aktorė Regi
na Paliukaitytė. Kad ir mylėdami, tarytum da
rėm šventvagystę prieš gyvenimą. O paskui
rašytoja Irena Gansiniauskaitė stačiai ir krei
pėsi literatūriniu žodžiu į jį, klausdama, ar la
bai mes kvaili atrodom iš aukštybių. Tuo mo
mentu susprogo stipri prožektoriaus lempa.
Krūptelėję nuščiuvom - kas čia? Ženklas?
Ir atsidusom: juk Miškinis mėgsta pajuo
kaut. Ko gero, jam mūsų kvailumas mielas.
Žiūrėjom į giedras jo dukros ir žmonos
akis. Tikrai nepyksta, kad mes, jį girdami, ligi
jo dvasios nepakylam. Jos kukliai sėdi salėje,
nė kiek neišsiduodamos, jog šitoje draugijoje
yra pačios svarbiausios.
Taigi. Seniai galvoju, kas įrašo į žmogaus
veidą kultūros ženklus? Kodėl iš karto atpažįstam anų laikų inteligentą (ir ne tik jį) pačioje
kultūringiausioje taiybinėje aplinkoje?
Kaip garsiai dabar šūkaujam apie dvasin
gumą! Jau nusivalkiojo tas žodis kaip mazgo
tė. O juk berods anksčiau nė negirdėjom savo
kalboje. Girdėjom Dievą, Dvasią šventąją, ku
ri sujungdavo žmogaus gyvenimą su amžinybe,
piktąją, nuo kurios reikėjo gintis.
Dabar beliko ’’dvasingumas”. Net knieti
šalia jo rašyti žodžius: "nervingumas”, ’’tingu
mas” bei kitus, kurie nusako žmogaus netvirtą
buvimą pasaulyje. Dievas, dvasia - tai filosofi
nės, etinės kategorijos, nuo jų priklauso ir gy
venimo prasmė. O dvasingumas? Psichikos sa
vybė be konkretaus turinio? Ar nusikaltėlis ne
gali būt dvasingas? O sukčius? Karjeristas?
Ar gali tik dvasingas žmogus iškęsti lage
rį tiylika metų vienutėj, kaip gerb.Juozas U r
bšys? Ne dvasingumas jam padėjo, o Dievas,
Dvasia. Gyvenimo šventumas. Dėl to, matyt,
šie žmonės ir netrokšta keršto savo budeliams.
Dėl to gerbiamas monsinjoras K.Vasiliauskas
ir gali pasakyti, kad lageris jam buvo šviesiau
sias laikas, nes visos jėgos buvo sutelktos tik
dvasiai, o kūnas, kuris normaliame gyvenime
tiek reikalauja, - lyg išnyko.
A leksan dra M iškinien ė ir
Jolanta M iškinytė literatū ros vakare
U te n o s ku ltū ros nam uose.

15

Taigi gal per atstatomus kryžius, per at
gautas bažnyčias sugrįš ir Dvasia į mūsų gyve
nimą, ir pasibaigs tas klaidžiojimas tarp prara
stojo rojaus ir neaiškių perspektyvų. Juk ir gai
vindami senas tradicijas, kol kas , man regis,
prikeliam tiktai pavidalą, nepasiekdami gel
mės, dar vis neatsikratom įsigėrusio į kraują
masiškumo ir kampanijų. Vis dar panašūs,
nors ir gausūs, folkloriniai ansambliai.
Ko gero, pati lyškiausia šiuo metu srove
lė iš užakusių, šiukšlėm apneštų šaltinių. Bet
kaipgi padaryti, kad ji taptų mūsų gyvenimo
realija, o ne pasigėrėjimas atgijusiu muziejaus
eksponatu? Šito, matyt, kol kas žinot nelemta.
Jau negyvensim taip, kaip mūsų tėvai gyvena,
civilizacijos atgal nepasuks jokia praeities dva
sia, - tačiau autentiškas mūsų buvimas nuo jos
priklausys visur ir visada.
Tą pajutom ir Utenoj per ^Žaliaduonių
gegužės” premjerą.
Spektaklio režisierė A.Eigerdienė - jau
šių laikų žmogus, išmanąs profesinio teatro da
lykus. Ji žino, kaip artistas privalo vaidinti, kad
žiūrovas juo tikėtų, moko organizuoti scenos
veiksmą. Ta ne klojimas, tačiau...
Blyksteli gal ir skaudoka viltis, kad mūsų
tautinis teatras gali atgimti per naują klojimą.
Išaugti iš tos šaknies, kurios dar nepakirto tu
ščias kosmopolitinis maivymasis (beje, pra
moktas stipriame centre) ir provincialus savos
kultūros vilkinimas, nūnai apėmęs profesinį
teatrą kaip liga. Ko gero, atgimimas ir parodė,
kokia tradicija teatras rėmėsi ir kokiais krite
rijais buvo vertinama ši mūsų dvasinės veiklos
sritis. Gal iš tikrųjų gyvenam ne artistų, o poe
tų žemėj, nemokam dėtis tuo, kuo nesam, ir
"Žaliaduonių gegužė" man pasirodė brandi
būtent mėginimu būti kuo esam. Iškelti iš gel
mės mūsų buvimo paslaptį.
Nežinau, gal čia aukštaitiški sentimentai,
bet kurgi pasauly rasi aprašytą ar kitaip paro
dytą tikrų brolių susipykimą dėl gegužės? Tur
būt tik Aukštaitijoj. Kur žvyrkalniai, pušynai,
ežerai ir lengvas dangus suteikia žmogui ypa
tingą turtą. O kadangi turtus reguliuoja val
džia, tai ir eina tiesos ieškoti broliai su "gastinčiais" pas pristavą, kuris išsprendžia ginčą sa
liamoniškai: "kukuška to moja!" Ką gi - ir čia,
deja, teisybė...
Taigi šiuo išvedžiojimu noriu išreikšti
mintį, jog "Žaliaduonių gegužė", to nuosta
baus poeto prozos kūrinio pastatymas Uteno-

Juknėnuose, gimtojoje Antano M iškinio
sodyboje, prie stogastulpių Antanui ir
Motiejui Miškiniams
A .Jurkaičio nuotraukos
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je turėtų skleisti kūrybinius impulsus po visą
Lietuvą ir skatinti kiekvieno krašto autenti
škos kultūros atgaivą. Juk iš tikrųjų kokia įvai
ri ta mūsų maža tėvynė. Štai mokytojas Liudas
Bereiša, atvykęs net iš Girkalnio (Raseinių
raj.), sakėsi šokinėjęs iš džiaugsmo Kintuose,
kai pavyko užrašyti vienintelę dainą "Tupi žvir
blis ant bažnyčios". Vis giesmės ir giesmės.
Beje, kodėl aukštaičių uteniškių susibū
rime prie Miškinio atsirado šis žmogus?
Ogi jis nuo vaikystės mylėjo Miškinį. Mo
kytojaudamas kaimo mokykloj netoli Betyga
los, susipažino su mokytoja Aleksandra Miški
niene, kuomet Antanas kūrė psalmes Sibire,
vėliau sutiko grįžusį ir pasidarė laukiamu sve
čiu gražioje Juknėnų sodyboje. Net kai ji ištu
štėjo, kelias iš Girkalnio nepasidarė ilgesnis.
Čionai reikėjo būti, palaikyt gyvybę. Ponia
Aleksandra užsiminė, kad mažoka gėlių. Tuo
jau Girkalnio mokytojas atvežė ir pasodino. O
pasodinta - reikia laistyt, prižiūrėt. Sode pri
noksta obuoliai. Na taip ir traukia reikalai iš
vieno Lietuvos krašto į kitą. Beje, ta Lietuva
visa išvaikščiota paskui dainas, paskui retesnį
žodį, negirdėtą paprotį.
Smagu susitikt tokį žmogų. Tikėjimas,
kadatsikelsime, stiprėjo ir matant jaunų, ener
gingų žmonių būrį Utenos kultūros baruose,
ir skaitant naują kraštiečių laikraštį "Indraja",
kuriai gyvybę pučia poetas Petras Panavas bei
kiti aplink susibūrę literatai, ir kalbantis su
poetu statybininku Vytautu Kaziela, vis neprasimušančiu pro leidybos užtvaras su talentinga
pirma knygele, ir klausant devynmečio Jono
Mikalkėno poemos (kurią, beje, palaikiau ko
kio nors žinomo vaikų poeto kūriniu), ir ga

liausiai išgirdus, kad mano motinos gimtinėje,
Pilkenių kaime, kuris yra prie svarbiausios pa
saulyje kryžkelės, užaugo dar vienas poetas
tremtinio sūnus - Audrius Musteikis. Jis pelnė
pirmą premiją rajono moksleivių konkurse ir
pasiryžęs eiti šiuo keliu.
Į ką gi jis bus panašus? Gal į Miškinį?
Greičiausiai - ne. Bus panašus į Aukštai
tiją, ir net pavydas ima, po galais, - kokiu lai
ku jis žengia į literatūrą!
Gyvenimą galima išvaryt, o Dvasios - ne.
Jinai - daugiau negu gyvenimas.
Jei pasirodys, kad labai išgyriau Uteną,
tai kaltas čia Miškinis. Aplink jį telkiasi visa
Utenos iytų krašto šviesa. Kalbėdami apie sa
vo gimtinę, juk kalbame apie visas mūsų gim
tines vienoje Gimtinėje, todėl negalima nepa
sidžiaugti puikia Anykščių kultūros darbinin
kų iniciatyva kurti savojo krašto kultūros pro
gramą, kuri tikrai leis nusimesti užmaukšlintą
prastai pasiūtą uniformą ir atriš kūrybai spar
nus.
Augti juk pradedama nuo šaknų. Jei a t
sigaus krauju aplaistyta, paskui numelioruota
(kad žymės neliktų) žemė, jei žmonės ims gy
venti sau, ne valdžiai, - tai atsigaus ir kaimo
kultūra, dorovė, kursis nauji papročiai iš senų
jų tradicijų. Kertu lažybų, kad girtavimas
išnyks.
Tik nenorėkim iš karto būti visko perte
kę. Gražiausi mūsų liaudies kultūros perlai
išaugo skurdžioje šiaudinėje pastogėje.

EMA MIKULĖNAITĖ

PAULIAUS GALAUNĖS ŠIMTĄSIAS
GIMIMO METINES PRISIMINUS
Šių mėty pradžioje gražiai buvo paminėtas Pauliaus Galaunės gimimo jubiliejus. Turbūt pirmąsyk pabandyta aprėp
ti šios universalios asmenybės kūrybos ir veiklos sferas. Kauno M.K. Čiurlionio muziejuje surengtoje mokslinėje konferen
cijoje jos buvo tik įvardintos: muziejininkystė, liaudies meno tyrinėjimas ir leidybinis darbas. (Jo dėka galime pasidid
žiuoti lietuvių liaudies meno albumais.) P.Galaunė - knygotyrininkas, kolekcionierius (buvo eksponuojami jo paties su
kurti ir surinkti ekslibrisai), pagaliau - kovotojas dėl kultūros turtų grąžinimo Lietuvai. Tai tik apmatai, ryškiausi būsimų
P. Galaunės asmenybės ir palikimo tyrinėtojų darbo barai. O jų, tikėkimės, nestigs - neseniai (1988 m.) pasirodė studija
’Lietuvių liaudies menas " (pakartotas 1930 m.leidimas) bei Zitos Žemaitytės su meile ir pagarba parengta knyga apie p a 
tį P. Galaunę. Beje, planuojama išleisti pilną P. Galaunės rastų rinkinį.
Pauliaus Galaunės asmenybės šviesa darplevena tarp mūsų. Tai liudija Dailininkų sąjungoje surengto atsiminimų va
karo dalyviai. Įspūdžiais dalijosi jau garbingo amžiaus sulaukę buvę profesoriaus studentai, bendražygiai ar tiesiog arti jo
buvę žmonės.
Nepaprastai autentiški ir gražūs pačių artimiausiųjų - žmonos Kazimieros Kairiūkštytės-Galaunienės, šiuo metu JAV
gyvenančios dukters Dalios Kaupienės-Augūnienės, menotyrininkės Zitos Žemaitytės prisiminimai. Gerb. Kazimiera Galaunienė maloniai sutiko paskelbti nedidelius jos užfiksuotus P. Galaunės gyvenimo fragmentus.
Taip pat siūlome skaitytojams mums ir dabar aktualias ištraukas iš P. Galaunės studijos "Lietuvių liaudies slailptūros problemos " (K , 1932).
Šis P.Galaunės namas, prie kurio atidengiama m em orialinė lenta, buvo nacionalizuotas 1941 metais. Dabar rūpinamasi, kur iškel
dinti čia įsikūrusias įstaigas, kad jame galėtume atidaryti m em orialinį P.Galaunės muziejų.
R . V irk u čio nuotrauka
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Iš Kazimieros Galaunienės rankraščių

1967 01 16
P.Galaunės pasisakymas aptariant 1967 01 16 Kauno "Dailės"
kombinato 25-erilį metų veiklos jubiliejinę parodą.
"Mano bute gyvena dvejų metų pilietis. Jis turi didelį polinkį į me
no knygas. Tik, žinoma, labai nepagarbiai su jomis elgiasi. Nutariau jį
nuo šito atpratinti ir ne kuo kitu, o žaislais. Tat vieną gražią dieną išė
jau į mieštųjų ieškoti. Žiūriu, prie žaislų parduotuvės stovi eilutė. A t
sistojau ir aš. Kai atidarė parduotuvę, visi pradėjo virsti be eilės. Apsu
ko mane kaip vilkiuką kelis kartus, ir su visa minia laimingai atsidūriau
viduje. Žiūriu - ant lentynos sėdi trys nuogos panos. Žinoma, mažos.
Kadaise jas vadino gutaperčinėmis lėlėmis, o dabar - plastmasinėmis.
Pagaliau ne pavadinime esmė. Ir daugiau parduotuvėje ničnieko.
To pilietuko tėvas - vairuotojas, važinėja keleiviniu autobusu po
įvairius miestus. Pradėjo žaislus vežti iš provincijos, kur jų šiek tiek di
desnis pasirinkimas. Ir ką gi jam atvežė? Raketą, tanką, šautuvą, dar
kažką panašaus. Bet tas pilietukas pasirodė dideliu pacifistu ir tuoj vi
ską sulaužė. Tie "žaislai" padaryti iš skardos, kuria lengvai galima susi
žeisti. Įdomu, ar mūsų dailininkai turi vaikų, ar ne, ar jiems duoda žai
slų, ar ne? Jeigu taip, tai kodėl nepagalvoja apie tuos vargšus vaikus ir
nepadaro jokių žaislų projektų?
Prieš karą šito ėmėsi "Marginiai". Buvo paskelbtas net konkursas
padalyti vaikams žaislus iš vietinių medžiagų, bet prasidėjęs karas visa
¿ai sutrukdė.
Draugas Čerbulėnas labai išgyrė kombinato veiklą, išvardino vi
sus aukso medalius, kuriuos jis gavo už savo darbus. Žinau, kad seniau
dvarininkai laikydavo arabų veislės arklius žirgynuose, ir jie taip pat gau
davo įvairių parodų proga medalius. Bet taip pat žinau, kad kai kartais
įklimpdavo vežimas, tai, nežiūrint visų tų medalių, jį ištempdavo vieti
nės veislės žemaitukai. Tai taip dabar pasidarė pas mus su menu.
Pasižiūrėkim, kas pas mus eksponuojama parodose. Mūsų menas
- tiek suvenyrai, tiek taikomoji dailė - pasidarė grynai kosmopolitinio
pobūdžio. Su ja mes pasaulio nenustebinsime. Kartojame tai, kas kitų
jau seniai sugalvota, išrasta. Ir kartojame dažnai nevykusiai, nelogiškai.
Paimkime šios parodos vazas. Kartais neaišku, kam jos skiriamos spjaudyti ar šiukšlėms dėti. Pavyzdžiui, didžiausios vazos su siauru ka
kleliu. Į vazą galima supilti kibirą vandens, o kaklelis mažutis. Sako, kad
į jas galima įmerkti šakelę, bet kam tada tiek daug vandens reikia? Jis
pradės dvokti, gesti - ir nehigieniška, ir neracionalu.
Arba žvakidės. Žvakėms užmauti šakelės greta viena kitos arba
žemiau. Degdamos žvakės tiipdys viena kitą. Ir vėl nelogiška.
Kuriant, draugai dailininkai, reikia turėti ne tik meninį polinkį,
bet ir galvą ant pečių!!!"
Kitą lytą po šio temperamentingo pasisakymo P.Galaunė skundė
si, kad blogai miegojo, kad plyšta galva, buvo nepatenkintas savimi, kam
kišasi į mūsų dienų meno gyvenimą, kurio negalima pakreipti reikiama
ir trokštama nacionalinių formų ir tradicijų kūrimo linkme...
1973 02 13, trečiadienis
Šiandien buvome su Paulium mūsų muziejuje surengtos Respu
blikinės jaunųjų dailininkų parodos aptarime. Nuėjome valanda an
ksčiau, kad prieš tai bent šiek tiek apžiūrėtume pačią parodą. Deja, su
sidarėme jos tik bendrą įspūdį, nes tai vienas, tai kitas pažįstamas už
kalbindavo. O jų buvo daug. Ir iš Vilniaus, ir iš Kauno. "Kultūros barų"
redaktorė Gražina Martinaitienė atsivežė Pauliaus prisiminimų apie
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dail. Adomą Varną jau surinktas spaudai skiltis. Atsiprašinėdama pa
siguodė, kad jos vyresnybė reikalauja išbraukti iš prisiminimų kai ku
rias pavardes (pavyzdžiui, Lietuvių meno kūrėjų draugijos pirmosios
valdybos nario Stasio Šilingo - 1941 m. išvežto ir ilgai kalėjusio Sibiro
lageriuose), kai kuriuos sakinius, o ir pačią pabaigą, kuria praėjusį kar
tą ji taip žavėjosi, sutrumpinti... Taigi detaliau parodą apžiūrėti nesu
spėjome - teks eiti dar kartą.
Apie tapybą aptarime kalbėjo dailininkė Sofija Veiverytė, apie
skulptūrą - Konstantinas Bogdanas, grafiką - Marija Matušakaitė, tai
komąją dailę - Klemensas Čerbulėnas. Jo pranešimas mums labiausiai
patiko: buvo koncentruotas, su aiškia autoriaus nuomone bei požiūriu.
Tik bėda, kad ne visi autoriai vienodai garsiai kalbėjo, ir dalį jų šnekos
teko Pauliui perpasakoti.
Jo nuomone, tokį aptarimą visai kitaip reikėjo organizuoti. Kal
bėti apie atitinkamas dailės šakas nevertėjo, nes jaunimas apie tai pa
kankamai prisiklausęs. Geriau būtų buvę juos informuoti praktiškiau
siais klausimais, pasišnekėti ir pagalvoti apie tikruosius dailės įyšius su
visuomene. Juk - žiūrint į šią parodą, - viskas tik parodoms, muziejams.
O kas žmonėms? Kokiose sąlygose, kokiuose buteliuose jie begyventų
- vis tiek galėtų įsigyti ir kilimų, ir tapybos, ir grafikos darbų. O kur ir
kaip tą įsigyti - nežino, nežino ir jaunieji dailininkai, kur galėt ų parduo
ti savo darbus. Pavyzdžiui, jei parduoda grafiką - tai daugiausia muzie
jams, valstybei. Žinoma, ta proga ir aukštą kainą nustato. O kaip pada
ryti darbus prieinamus visuomenei - nepagalvoja.
Aptarime kalbėjo ir kolūkiečių, ir darbininkų, ir studentų atstovai.
Dviejų pirmųjų -18-22 metų merginos; trečiųjų - panašaus amžiaus vy
rukas. Visi vienbalsiai pageidavo, kad dailininkai daugiau vaizduotų val
stiečių, darbininkų, studentijos gyvenimą, kad menas prie jų priartėtų,
kad jį atvežtų į kaimus, gamyklas.
- Viešpatie, Viešpatie! Kauniečiai, jaunimas negali ateiti ar atva
žiuoti į muziejų, o reikalauja kūrinius vežti į gamyklas, į auditorijas!..
Prie ko priėjom, ką prigyvęnom! - sujaudintas kalbėjo Paulius.
Žinoma, ant tų jaunuolių pykti negalima. Jiems kažkas iš aukščiau
įsakė dalyvauti aptarime, pasisakyti, tat ir pasisakė...

1974 01 01. Naujieji metai
Prieš keletą dienų vėl nuėjome į muziejų atidžiau apžiūrėti jau mi
nėtos Respublikinės jaunųjų dailininkų parodos. Joje Pauliui patiko tik
Račkauskaitės iliustracija Vienuolio "Astronomui", puikiai sukompo
nuota viena skulptūra lagerio kankinių tema (deja, autoriaus pavardės
neįsidėmėjau) ir keletas kilimų. Tarp jų - Zinos Martinaitienės "Alma
Mater" ir Zitos Alinskaitės "Saulėgrąžos". Prie jų Paulius ilgokai pasto
vėjo, gėrėdamasis kompozicija ir spalvomis.
Tapyba jis visiškai nusivylė - nepatraukė nė vienas darbas. Jo nuo
mone, jaunieji tapytojai yra aklavietėje: vienas seka Leže, kitas - Ruso,
trečias dar kažkuo - tačiau jau matytu, žinomu. Skundėsi man, kad pats
nežinąs, ar jis taip paseno, kad nesugeba suprasti dabartinio meno, ar
pats menas eina klystkeliais... Pavyzdžiui, grafikos mene - apskritai - jis
jaučia nerimą, o atskiruose kūriniuose mato prikišta aibes motyvų, tar
si viename darbe autorius norėtų išsakyti visas savo mintis ir jausmus.
Tokiu būdu kūrinys perkraunamas įvairiausiomis formomis, nepalie
kant akims ramios poilsio vietelės.
Vakare Paulius ilgai vartė naujausius vokiečių ir anglų meno leidi
nius, ieškodamas juose analogijų su šiandienine jaunųjų kūryba. Rody
damas man kūrinių iliustracijas, kalbėjo apie tų darbų privalumus tiek
turinio, tiek formos atžvilgiu. Džiaugėsi, kad meninė idėja juose išsaky

ta logiškai, apgalvotai, ir nėra tų atsitiktinumų, kurių taip gausu musų
dailėje...

1976 02 09, pirmadienis
Vakar su Pauliumi buvome dramos teatre, žiūrėjome E.Ignatavičiaus ’’Svajonių piligrimą’’. Iki galo išbūti nepavyko. Teatre buvo labai
šalta, pradėjo Pauliui skaudėti sąnarius, ir po pirmojo veiksmo turė
jome grįžti į namus. Be to, ir pats pastatymas jau iš pradžių padarė
Pauliui slogų įspūdį.
Šiandien per pietus ir Zitai (Žemaitytei - Red.), ir man, ir vakare
mus aplankiusiems Lukėnams susijaudinęs ir susinervinęs pasakojo

įspūdžius, patirtus pirmajame spektaklio veiksme. Nepatiko jam. Nepa
tiko lengvabūdiškas, nerimtas, šaržuotas Pirmosios lietuvių dailės pa
rodos interpretavimas. Juk šią parodą atidarė daktaras Jonas Basana
vičius - labai iškili, labai didelė mūsų kultūros asmenybė. O pastatyme
kaip jis pavaizduotas - kažkoks plunksnuotas valdininkėlis, panašus į
plunksnuotom skiybėlėm pasipuošusius kitus parodos lankytojus ir lan
kytojas, mėtančius replikas apie Čiurlionio kūrybą. Tiesa, apie ją buvo
visokių atsiliepimų, tačiau nereikia pamiršt, kokiomis sunkiomis aplin
kybėmis tos pirmosios parodos buvo ruošiamos. Su kokiu didžiuliu
nuoširdžiu pasiryžimu. Šitaip interpretuodami ir rodydami savo praeitį,
mes niekiname, spjaudome ne tik ją, bet ir patys save - kaip lietuviai, šnekėjo-pakeltu balsu Paulius.

Lietuvių liaudies skulptūros problemos
PAULIUS GALAUNĖ
Tauta yra tam tikras gyvas organizmas. Nuo kitų organizmų jis skiria
si tuo, kad ne vien atlieka gyvybę charakterizuojančias įvairias funkci
jas, bet ir kuria tam tikras vertybes. Vadinas, j išyra, taip sakant, dvily
pis ir dvejopa forma pareiškia savo egzistenciją. Nematerialistinės pa
saulėžvalgos žmogus sako: T auta gyvena materialinį ir dvasinį gyve
nimą”.
Kiekvienas jų reiškiasi savomis, įvairiomis formomis. Vienos jų palen
gvina žmogaus kovą dėl būvio, kitos praskaidrina jo sielą. Mokslas
toms formoms duoda visokius vardus, neš įvairiais požiūriais jis sten
giasi jas pažinti, išgvildenti ir nušviesti. Bet, kaip ir paties mokslo dė
sniai nėra kurios nors dogmatinės formulės, taip pat yra nepastovūs ir
tie požiūriai.
Primityvaus tautos gyvenimo reiškiniai, kurie šiandie paprastai trak
tuojami kaip meno reiškiniai, ilgai buvo paliečiami tiktai kaip tautos
būties faktai irjais domėjosi etnografija. Ji juos konstatuodavo, apraši
nėdavo, bet nesigilindavo į jų esmę, neprieidavo tų išvadų, kurias šian
die prieina menotyra.
Lietuvių tautos kamieno, liaudies gyvenime meno reiškiniai nuo tam
tikro laiko ryškiausiai gal pasireiškė jos medžio skulptūroje. Todėl no
riu ją čia bent kiek plačiau panagrinėti, taikydamas tuos mokslinius
metodus, kuriuos meno reiškiniams tirti vartoja menotyra. Tuo būdu
supažindindamas su mūsų liaudies skulptūra, pasistengsiu iškelti to
kius jos savybės bruožus, kurių iki šiolei pas mus niekas nepaliesdavo.
Gal šis mano darbas virs eile problemų, kurių ir pats nesugebėsiu tin
kamai išspręsti, bet vis dėlto, jeigu jos bus tinkamai iškeltos, jei ras tin
kamą atgarsį, tarsiuos savo tikslą pasiekęs. Negaliu daug pažadėti jau
vien dėl to, kad ir patsai menotyros mokslas yra palyginti dar jaunas.
Jis yra dar savo kelių ieškojimo stadijoj, tad tebūnie toks pat ieškoji
mas ir šis mano darbas. Tikiuos, bus man atleisti ir tie paklydimai, ku
rie šiame darbe galės pasitaikyti. Sakoma: tasai neklysta, kuris nieko
neieško.
*

*

*

Kažkoks mokslininkas yra pasakęs: ”Nebuvos tautos be religijos,
taip pat nebuvo tautos be meno”. Iš tikrųjų kiekvienos tautos, netgi
primityviausios, gyvenimas nuo pat jos atsiradimo yra lydimas tų dvie
jų būtinų reiškinių - religijos ir meno. Tiktai turbūt nevienodos prie
žastys sukėlė tautoje religiją ir meną, nes ne vienokia forma ir viena ir
kita reiškėsi vienoje ir toje pat tautoje, ir nevienodi jų dviejų santykiai
būdavo. Religijos atsiradimo klausimą, nesusijusį tiesiogiai su meno
atsiradimu, vadinas, ir su šio rašinio uždaviniu, palieku nuošaliai. O
meno kilmės dalyke dar ir šiandien neišaiškinta, kas pažadino žmogų
kurti. Yra tuo klausimu dabar spėliojimų ir teorijų, bet, vis dėlto, nė
viena jų iki šiolei jyškiai ir iš pagrindų jų nenušvietė ir neišsprendė.
Tiktai tose teorijose yra vienas bendras , taip sakant,susidūrimo ta
škas - tai, kad jos prieina imanentumą. Vadinas, kalbamasis dalykas
yra toks kategorijos reiškinys, kurio dėka joks empyrinis mokslas tuo
tarpu apimti negali. Taip pat nežinoma, ką žmogus anksčiau pažino religiją ar meną. Vienu atveju neabejojama, būtent tu o , kad ir religi

ja, ir menas žmogui yra reikalingi ne jo gyvenimo viršūnėms reikšti,
bet jo vidujam turiniui, jo pasaulėžvalgai. Tūli sak o, kad tai esanti antiindividualinė Absoliuto valia. Bet kiekvienoj tautoj ta veikia reiškia
si nevienoda forma: religija dažnai būna bendra kelioms atskiroms ,
didžiausio geografinio ploto atskirtoms tautoms, o meną kiekviena tau
ta kuria - savaimą, skirtingą nuo kitų tautų, net ir tuomet skirtingą, kai
kartais vienos ar kitos meno formos atsiradimas yra glaudžiai susijęs
su primityvinės technikos galėjimais, kaip pavyzdžiui, audinių raštai;
kaip vienos ir tos pačios formos bei jų kūrimo dėsniai, dėl nesupranta
mų priežasčių, privaloma atkartoti įvairioms tautoms, apie ką plačiau
teks kalbėti vėliau. Arba, jeigu vienos tautos mene kartais atsiranda iš
kitur pasiskolinti elementai, tai, anksčiau ar vėliau, tauta taip pat juos
perdirba, apipina savais motyvais, kad jie įgauna visai savišką kalbą ir
tampa jos neginčytina savybė.
Vadinas, kiekviena tauta kuria savaimą meną, o per jį giliausiai pasi
sako savo vidaus turinį, savo pasaulėžvalgą. Todėl, norėdami šį tautos
turinį iš pagrindų pažinti, turime pažinti jos meną.

Kaip visos kitos tautos, taip ir lietuvių liaudis, kaipo savotiško m e
no korėja, nuo seniausių laikų gana plačiai pasireiškė įvairiose savo m e
no šakose. Turime neišsemiamą lobyną jos dainų ir pasakų, daugybę
raštuotų ir spalvotų audinių, savotiškiausių medinių kryžių... Žodžiu,
lietuvių liaudis savo meno kūriniais sukrovė milžinišką turtą jos vidaus
turiniui, jos kuriamai valiai ir galiai pažinti. Tiesa, dalis to turto jau atli
ko savo uždavinį, neteko gyvenimiškos prasmės ir išnyko iš Lietuvos
padangės bei baigia nykti. Tatai gi, kas dar išliko, renkama ir saugoja
ma mūsų negausinguose muziejuose. Didelė to turto dalis savo metu
iškeliavo į svetimųjų kraštų muziejus ir tenai verčiama byloti dažniau
siai apie visai kitų tautų kultūrą: sakysim, mūsų liaudies rėžiniai - apie
lenkų kultūrą bei jos išsiplėtimo sritis, o kiti musų liaudies meno dir
biniai, esą rusų, vokiečių muziejuose, byloja apie tų tautų kultūrą bei
jos įtakas. O jeigu jiems kartais leidžiama tenai byloti, kaipo Lietuvos
savotiškos kultūros reiškiniams, tai silpnas jų tenai balsas: atplėšti nuo
įgimtos jiems aplinkumos, nesudarydami didesnės viseto dalies, vadi
nas, ir pilnesnio vaizdo, jie tenai netenka mūsų liaudies meno liudinin
kų didesnės reikšmės.1 Bet didelė to turto dalis ir šiandie dar yra mū
sų sodžiuose gyvi liudininkai lietuvių iiaudies didelio meno pomėgio ir
sugebėjimo jį kurti savaimomis formomis. Tų mūsų liaudies kuriamo
meno įvairių šakų tarpe yra viena šaka, kuri savo gausumu, įvairumu,
meninės koncepcijos platumu ir gilumu dar neseniai buvo užėmusi la
bai žymią ir svarbią vietą, - yra tai, kaip jau esu anksčiau pasakęs, liau
dies skulptūra. Šiandie ir ji jau darosi muziejinių rinkinių objektas, nors
dar taip seniai gyvai kalbėjo į mus iš medinių ’’kiyžių” ir koplytėlių pa
stogių. Savotiška ir graži tai buvo mūsų liaudies tradicija, bet jos die
nos jau suskaitytos: jau statomi naujos formos kryžiai ir koplytėlės ir
kuo mažiausia galvojama apie jų papuošimų skulptūrą. Taigi ir dėl to
ties ta mūsų iiaudies meno šaka noriu čia ilgiau apsistoti, įvairiais požiariaisją panagrinėti, o drauge pagvildenti ir tuos lietuvių liaudies pa
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saulėžvalgos bruožus, kurie ja buvo reiškiami. Šiandie dar nevienas
jos pavyzdžių kalba į mus iš anos gyvos savo aplinkumos; o kai jie kal
bės tiktai iš muziejinių vitrinų bei fotografinių nuotraukų, tada gal per
vėlu bus tai daiyti. Bent tokiu mastu ir plotme, kaip šiandie, dar šis
darbas yra įmanomesnis.
*

*

*

Dėl tik ką paminėtos mūsų liaudies skulptūros gyvos aplinkumos
tenka konkrečiau pasisakyti. Tąja aplinkuma aš vadinu medinius sto
gastulpius, koplytstulpius ir koplytėles, statomas paprastai prie gyve
namųjų namų, kelių, upelių, laukuose, kapinėse. Tiktai šiems savoti
škiems statiniams papuošti, paįvairinti, praturtinti, duoti jiems kiek
galima gilesnę prasmę lietuvis skulptorius drožė iš medžio įvairių
šventųjų statulėles - išraiškos pilnus Kristaus, Dievo Motinos, Šven
tųjų pavidalus. O tų ’’kryžių” ir esančių juose skulptūrų savotiškumai
Lietuvos peizažui sudarė tam tikrą nuotaiką, koloritą; tai ypačiai sve
timšaliai pastebi, kai tiktai peržengia Lietuvos sieną. Ir kaip nepaste
bėti to, ko net seniausiose katalikiškose šalyse neužeinama: tokio gau
sumo savotiškų tautos religingumo ir kūrybos liudininkų, kokie yra
tie mūsų skulptūros perpildyti kryžiai ir koplytėlės. Rodos, čia visa že
mė prisisunkė kažkokio mistiško maldingumo, amžiams užkerėto to
mis medinėmis formomis, kurias, kaipo sintetinančias Lietuvos pei
zažą, taip gražiai atvaizdavo M.K.Čiurlionis šiuose savo kūriniuose:
’’Žemaičių kryžiai” ir "Žemaičių kapinės”.
*

*

*

Pati mūsų liaudis šiai savo meno Šakai pavadinti termino skulptū
ra nevartojo. Tuos savo skulptūrinius padarymus ji paprastai vadina
statulėlėmis, dievukais, šventukais ir tiktai retkarčiais drožtinėmis
statulėlėmis. Pavadinimai "šventukas”, "dievukas" tuojau mums pasa
ko, kad tai yra religinio turinio skulptūra. O žodis "statulėlė” pasako,
kad tai yra ne bareljefinis bei goreljefinis pjaustymas medyje, bet statuarė ("en ronde bosse" "statuaire", kaip prancūzai sako, vokiečių
"Rundplastik" vadinama) skulptūra. Kitaip sakant, tai yra tokia meno
šaka, kuria išsakoma įgimtas žmogui kūrybinis ilgesys - trijų matavi
mų .kūno formą iššaukti iš erdvės. O tokia meno šaka ne kiekviena
tauta gali pasigirti. Ypač tokių jos formų ir siužeto savumų įvairumu,
kaip ji buvo paplitusi Lietuvoj.

(...)

Kaip mūsų liaudies skulptorius pasisakė kaip menininkas kūrėjas,
kaip jis suprato savo "dievukų" pjaustymą iš medžio, kaipo meninę pa
saulėžvalgą?
Tam susekti turime imtis nagrinėti tą skulpūrą kompozicijos ir ki
tų meninių elementų traktavimo požiūriais.
Paskirų statulėlių kompozicija dažniausiai pasižymi frontalizmu,
ir tiktai didelėj barokinės skulptūros įtakoj darytos statulėlės sutrau
ko tuos pančius. Juose žymios pastangos išeiti iš vienos plokštumos,
suteikti judesius.
Grupinės skulptūros esti komponuojamos įvairiausiai. Vienose jų
dominuoja siluetinė kompozicija, ir čia visai nekreipiama dėmesio į
masę sudarančias plokštumas. Kai kuriose statulėlėse tuodu pradai
kompaktiškai susieti, ir gauname aiškų skulptūrinį vaizdą.
Labai charakteringa yra Dieno Motinos Sopulingosios kompozi
cija. Dievo Motina vaizduojama sėdinti visame savo didingume, o ant
kelių laikanti horizontaliai gulintį, dažniausiai labai mažą, Kristaus
kūną - ne Kūdikio Kristaus, bet nuimto nuo kryžiaus, su erškėčių vai
niku ant gaivos, kraujuotomis žaizdomis - perdurtomis rankomis ir
kojomis. Dievo Motinos figūros kompozicijoj dominuoja vertikalizmas, kuris perteikiamas ir visos grupės charakteriui. Kristaus kūnas
čia, taip sakant, yra tiktai šalutinis sakinys.
Sunku spėti, dėl ko ši kompozicija įgavo tokių formų: yra čia tos
grupės ypatingos simbolikos, kuri Vakarų Europos panašios rūšies
skulptūroje buvo ankstyvais viduramžiais; arčia nesugebėjimas tas dvi
figūras grupėje tinkamai1sujungti į skulptūrinę vienybę. Tenka many
ti, kad pirma priežastis čia daugiau veikė nekaip antroji, nes kitų siu
žetų grupinėj skulptūroj panašus reiškinys jau neaptinkamas: tenai į
grupę įeinančios figūros turi visiškai atitinkantį masią bei proporci
jas. Neabejojame, kad toje grupėje mūsų liaudies skulptorius reiškė
skirtingą simbolį, nekaip koks tai grupei buvo duodamas Vakarų Eu
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ropos skulptūroje. Tenai tos rūšies grupės dominuoja draminis pra
das,pas mus iš jų dažniausiai dvelkia savotiškas lyrizmas. Išdidi Mado
na, paaukojusi savo Sūnų, ne skausmo perpildyta, neglaudžia sūnaus
prie krūtinės, bet, po įvykusios dramos, laiko jį ant savo kelių ir liūd
nomis, melsvomis akimis žiūri į tolį. Retkarčiais jos skruostus puošia
polichromijos būdu padarytos ašaros. Šį savotišką lyrizmą padidina iš
abiejų jos šonų angelėliai, laiką žvakes, ant jos galvos karūna ir, be to,
apipynimas dvylikos žvaigždžių vainiku. Ir dingsta tuose dalykuose įjos
rūbų paviršiuje atvaizduotą septyniais kalavijais perdurtą širdį - skau
smo simbolis, l a i yra simbolis ne didelio Motinos skausmo, bet Josios
aukojimo. O didelis aukojimas ne tik skausmą, bet ir džiaugsmą teikia.
Apsistojau ties tuo siužetu ilgiau, nes jis, kaip nevienas kitas mūsų liau
dies skulptūroje, rodo mums visų mūsų liaudies skulptorių sugebėjimą
savaip reikšti savo pasaulėžvalgą, ypač sugebėjimą savaip komponuo
ti.
Meno dėmesio sukoncentravimas statulėlės priešakinėj daly vertė mū
sų liaudies skulptorių čia pat visokeriopomis formomis reikšti tos skul
ptūros paviršiaus traktavimą, kitaip sakant, skulptorius iš kompozici
jos pereina prie jos atskirų dalių ir jų detalių reiškimo skulptūrinėmis
formomis. Čia savo sugebėjimams ir meniniam pasireiškimui jis turė
jo plačiausią dirvą. Bet toje dirvoje tinkamai galima dirbti, gerai paži
nus medžiagos savybes ir priemones toms savybėms nugalėti. Ta med
žiaga buvo tiktai kelių minkštesnių rūšių medis. Liaudies skulptorius
su ta medžiaga susipažindavo iš mažens, vėliau - dar geriau, bedirbda
mas įvairius būties pabūklus. Tad, aišku, jos savybes jis gerai pažino.
Savo skulptūrai jis ją pasirinko, galimas dalykas, ir dėl to, kad ją jam
buvo lengviausiai pavergti savo kuriamajai valiai - kurti menines for
mas paprasčiausiais įrankiais, paprastu peiliu. Ir iš tikrųjų jis tą med
žiagą puikiai jaučia. Nors tas savo statulėles, kaip pamatysime vėliau,
jis dažniausiai nudažo spalvomis, bet, įsižiūrėję į jų formas, mes visuo
met jaučiame jų medžiagos prigimtį. Kitaip sakant, skulptorius tai
medžiagai neprimeta negalimų jai formų, o ima tiktai tokias, kurias ga
lima duoti, nesudarkant medžio masės įspūdžio. Tai reiškia, jog jis ge
rai supranta, kad medžiaga diktuoja vienas formas ir neleidžia kitų.
Tad ir savo statulėlių formas ir jų judesį jis paverčia medžio formomis.
Vienas jų jis ima reljefiškai, kitas sušvelnina, dar kitas vos pabrėžia li
nijomis, ir medis atgyja. Ir kokios tos formos būtų - pačios paprasto
sios ir pagrindinės, ar besibrėžiančios stilizacija, jos beveik niekuomet
nedaromos realiomis. Tos formos gimdė "sustingusius vaizdus", nes
skulptorius visai ir nenorėjo, kad jos būtų atvaizdai, jį apsupančio gy
vo pasaulio panašybė. Bet čia kaip tiktai ir glūdi jo skulptūroje mus pa
traukianti jėga. Mes stebime jos suprantamas energingas ir paprastas
mases. Per jas matome tos skulptūros savotišką monumentalumą, ku
ris dar su didesniu įtikinimu kalba į mus; kaip matome, tos formos nepaglemžia medžiagos, nepanaikina jos masės, nelaužo jos, nedaro ažū
rinės, bet, greičiausiai, išjos išeina, jai taikosi, tiktai jos paviršiumi slen
ka skulptoriaus peilis bei skaptukas. Tegu visa tai išnyks mūsų skulptū
roje, ir mes pajusime, kad jos autorius pasidavė realizmo įtakai. Tuo
met jo skulptūra ne tiktai nustoja anos kalbos, bet darosi nepakenčia
ma - ir tai dėl to, kad tokios formos,neįgimtos medžiui, neutralizuoja
medžiagų prigimtį. Tuomet mes tokiai skulptūrai negalime dovanoti
mažiausių trūkumų.
Turėdami galvoje šį mūsų liaudies sulptūros bruožą, dar kartą įsi
tikinome, kad jos meninė vertė glūdi saviškume ir medžiagos pajauti
me. Jai visai pritaikomas yra menotyrininkų dėsnis, kad gerai perjausta medžiaga ir technika ir amatą paverčia menu.

Beveik visa liaudies skulptūra yra polichrominė, kitaip sakant, jos
paviršius yra apdengtas spalvų dažais. To spalvinimo liaudies skulpto
rius ėmėsi, kaip teisingai pastebi S.Dobrovolskis, ne tam, kad savo sta
tulėles padarytų realesnes, kad "fotografiškai" atvaizduotų gamtą arba
kad tuo būdu savo skulptūrinius kūrinius padalytų malonesnius akims,
kad spalvų dėmėmis patrauktų žiūrėtoją, bet su spalvomis jis medžio
medžiagą darė lankstesnę skulptūrinėms formoms išreikšti ir skulptū
rinei masei pabrėžti. Kuria nors viena spalva ištisas skulptūros plokštu
mas dengiant, buvo atskiriamos tam tikros jos pagrindinės masės. Ke
liomis spalvomis nudažant vaizduojamųjų šventųjų rūbus, buvo išven
giamas jų raukšlių sunkumo įspūdis, kurį jie įgaudavo, traktuojant juos
vien pagal skulptūrą. Kiekvienos atskiros rūbo dalies nudažymas savi
ška, beveik kurčio tono, spalva, padėjo suminkštintai atvaizduoti rūbo

raukšlių įdubimo šešėlius. Nudažant kūno atskiras dalis, skulptūra bu
vo papildoma tomis formomis, kurių liaudies skulptorius nesugebėjo
išreikšti reikiamomis skulptūrinėmis formomis. Pavyzdžiui, tuo būdu jis
pabrėždavo galvos plaukus, antakius, blakstienas, lūpų formas, raštuo
tus kraštus, ašaras, kraują. Žodžiu, spalvomis skulptūrai buvo suteikia
ma dar daugiau plastinės meninės išraiškos. Be to, sąmoningai ar nesą
moningai tuo būdu stengtasi dvi meno šakas, skulptūrą ir tapybą, savo
tiškai apibendrinti. Vienose statulėlėse tai buvo gana sudariai ir švelniai
atlikta, kitose - bent kiek grubiau; tai, be abejo, parėjo ne tik nuo sod
žiaus skulptoriaus meninių sugebėjimų, bet taip pat ir nuo polichromi
jai imamų dažų rūšies ir jų vartosenos. Senesnių statulėlių polichromi
ja rodo, kad ji buvo žymiai geresnė, nekaip užtinkama naujesnėse statu
lėlėse. Nors tų senesnių statulėlių polichromija, nebodama tinkamai ap
saugota nuo įvairių atmosferinių reiškinių, žinomas mums tik iš likučių,
vis dėlto ir iš jų matyt, kad spalvos buvo švelniau suharmonizuotos, ma
tinio atspalvio, gana subtiliai parinktos, dažnai pavartotas tikras auksas.
Šis spalvinės harmonijos efektas buvo pasiekiamas, pirma statulėlės pa
viršių dengiant plonu gipso sluoksniu, o jau šį pastarąjį dengiant tam ti
kros spalvos ir tono dažais. Beveik visos naujesnės statulėlės yra dažy
tos pokosto grunte. Toksai dažymas paprastai dažų sluoksniu paslepia
skulptūrinės plokštumos faktūros defektus - pjaustymo grubumą. Bet
jis turi ir negerumų: paslėpdamas anuos defektus, jis drauge paslepia ir
skulptūrinės modeliacijos ryškumą, tad ir autoriaus jų aštrų pjaustymą.
Užuot vartojus auksą specialiam grunte, juose jau vartojamas vadina
masis "bronzos proškėlisYišskiestas pokostu, šį "auksinimą" darąs ne
malonų akiai. Žodžiu, tam tikriems efektams išgauti čia jau įsiviešpa
tauja pigus būdas.
*

*

*

Polichromijai mėgiamos spalvos buvo: raudona, mėlyna, balta, ža
lia, geltona, juoda. Vartojamos jos buvo įvairių tono stiprumų, pagal
įvairius atskirų spalvų santykius. Bet išvesti pagal tai kokį nors spalvų
derinimo dėsnį, negalima. Rūbai dažniausiai būdavo dengiami viena ku
ria nors spalva, o jų kraštai būdavo apvedami aukso bei sidabro juoste
le. Kartais Panelės Švenčiausios mėlynas apsiaustas nusagstytas sidabri
nėmis žvaigždelėmis, kaip tatai buvo daroma tokios rūšies skulptūroje
Vakarų Europoje goticizmo metu. Veidai ne visuomet nudažomi "kūno
ochros" ar kuria kita spalva, artimesne gamtai. Jų spalva, kaip ir rankų,
dažniausiai yra derinama su statulėlės spalviniu visetu.

Šiai polichromijai apibūdinti užtektų pasakius, kad joje yra tam ti
kro saiko ir kuklumo. O kadangi tokios pat yra tų statulėlių ir skulptū
rinės formos, tai polichromija čia reiškiasi organizuojančiu elementu,
siejančiu kompozicijos visetą. Vartojamų spalvų kuklumas rodo mums,
kad liaudies skulptorius vienodai buvo gabus skulptūrai ir tapybai, nes,
tas dvi meno šakas jungdamas, rado tam reikiamą mastą ir charakterį.
*

*

*

Ta mūsų liaudies skulptūros polichromija ypatingą pobūdį įgauna,
kai laikas ant jos uždeda savo žymių: vienos spalvos apiblunka, kitos
įgauna visai kitokį atspalvį, tonai pasidaro gilūs, turtingi, atsitiktinių
niuansų. Pasitaiko ir tokių "laiko darbo" išdavinių, kad dažų paviršius
virsta kažkokia rupia mase, ir tuomet atrodo lyg statulėlė būtų iš akmens
kaldinta, o ne iš medžio pjaustyta.
Savotišką įspūdį sudaro ir nepolichromuotos statulėlės, kai įvairūs
atmosferiniai reiškiniai palieka ant jų savo žymių. Tuomet tie maži kū
rinėliai kartais būna visai nepaprasti, kažkokie mistiniai vaizdai lietuvių
sielos gelmėms pažinti.
Bet, norint visa tai mūsų liaudies skulptūroje gyvai pajausti, reikia
visus tuos reiškinius matyti originaluose ir, dar geriau, skulptūros gyve
nimiškoje aplinkumoj: stogastulpiuose ir koplytėlėse. Tuomet kiekvie
nam tos mūsų liaudies turtingos kūrybos paslaptys taps artimesnės, su
prantamesnės ir bylos apie jų autorių tokią paprastą, kaip krištolas ry

škią, grakščią sielą, kaip paprastos, betarpiškos yra tų kūrinių meninės
formos.
*
*
*
Kaip samprotautume apie meną, kokių jam definicijų ieškotume,
vis dėlto jis yra kuriamas ir ieškoma atitinkančių formų tam, kad išreik
štų kūrėjo jausmą, sielą, jų nežemišką ilgesį. Tikrai neklysta tasai, ku
ris tiki, kad vienintelis šaltinis, vienintelis tikslas ir priemonė meno kū
ryboje - kūrėjo siela. Juo betarpiškiau, juo naiviau kalba apie save kū
rėjo susijaudinimas, juo ryškiau stojasi prieš mus jo pirmapradis sie
los dieviškumas. Todėl nenuostabu, kad vienas žymiausių šių dienų et
nologų, prof. S. Erionas 2, susipažinęs su mūsų liaudies skulptūra, yra
pasakęs: "...tiek daug kultūros bruožų, tiek daug jos dvasios momen
tų, kad visa tai mus daugiau supažindina su tauta, nekaip šių laikų sub
jektyvūs menininkai galėtų padaryti, jeigu jiems būtų pavesta parody
ti tautos kultūrinė sąmonė."
Šis mūsų liaudies skulptūros įvertinimas turi būt mums pamoko
mas, kad mes šios rūšies mūsų liaudies meno paminklams neduotume
galutinai pražūti. Kas iš jo dar yra užsilikę, pasistenkime išlaikyti mu
sų būsimoms kartoms. O jos iš tų paminklų galbūt mokės išskaityti
*

*

*

Tenka dar kelis žodžius tarti apie pačius liaudies skulptūros kūrėjus.
Čia susiduriama su dar sunkesnėmis aplinkybėmis, nekaip jų turėjome,
pačių skulptūrą nagrinėdami. Tam tikru metu tų ypatingų kūrėjų buvo
gana daug, bet šiandie jau tiktai kur ne kur užtinkame juos - lyg kokius
"paskutinius iš mohikanų". Ne tiktai istorija, bet ir gyvi žmonių atsimini
mai, padavimai kuo mažiausiai duoda apie juos žinių. Jų uždavinys buvo
kurti. Kartais kurti nenuilstamai, tiesiog degti kažkokia savotiška kūry
bine ugnimi, kaip, pavyzdžiui, jau minėtas skulptūrinių kryžių autorius Svirskis. Ta savo kūryba jie amžinajam grožiui aukojo save. Dėl tos kū
rybos jie užmiršdavo tai, "kuo gyvens", kas jų laukia žiloj senatvėj. Svir
skis dirbo tiktai už duonos kąsnį, už seną rudinę, už teisę pernakvoti klo
jime. Jis kartą, paklaustas, kaip jis gyvena, kad neturi skatiko surinkęs
net karstui, atsakė: "Argi neatsiras žmogaus, kuris palaidos mano kūną".
Pasenęs, paliegęs jis vis dar tikėjo žmonių geras širdis ir gal vylėsi, kad
bent karstu jis bus pagerbtas už savo viso amžiaus kilnų darbą. Jie patys
savo paguodai, užėjus juodoms mintims, sukorė labai simbolinį vaizdą "Dievo Apvaizdą": trikampy Dievo akys, trikampis saulės diske, tai visa
apsupta debesų, o iš jų kyšo dvi rankos, kurių viena barsto grūdus pauk
ščiams, o kita mėto duonos kepalėlius žmonėms. Deja, daugumo jų net
vardai neišliko gyvi. Eidavo per sodžius, degdami kūrybine ekstaze, ir jo 
je sudegindavo visą save: mat, kūrė dėl kažkokio aukščiausio. Jiems gal
ir į galvą neateidavo tuos savo kūrinius paženklinti kokiu nors regimu
ženklu. Daugiausia, ką jie padarydavo - tai išpjaustydavo tuose savo kū
riniuose metus. Ir tuo atžvilgiu jie labai panašūs į viduramžių meninin
kus. Ir anie nesirūpindavo savo vardų įamžinimu. Jie dirbo Dievui, ir tik
tai Dievas turėjo žinoti jų nuopelnus ar atgailą. Žinoma, jeigu jie ta sa
vo kūryba nusipelnė Jo atidės. Buvo tie mūsų kūrėjai paskiri asmenys,
bet jie galėjo sudalyti gal gražiausią iš žinomų istorijoj brolijų: juk juos
gyvenimas išskirdavo aukštiems meno uždaviniams vykinti. Tie viduram
žių menininkai Vakarų Europoje yra pagerbti bent tuo, kad jų sukurtos
meninės vertybės, kaip brangiausios relikvijos, su didžiausiu pietizmu yra
saugojamos ir per amžius kartų kartoms byloja apie anų pasiryžėlių gro
žio idealus. Kaip gražu būtų, kad ir mūsų liaudies skulptūros, bent žyme
snieji kūriniai gyvuotų tol, kolei bus gyva lietuvių tauta, išnešiojusi jų kū
rėjus savo sielos gelmėse; ir kad mes juos taip pat mylėtume, tokia mei
le, su kokia jie mūsų liaudies bevardžių menininkų buvo kuriami. Tuo
met tie maži paminklėliai, jei ne mums, tai būsimoms kartoms atskleis
mūsų liaudies kuriamai valiai pažinti ne vieną naują aromato pilną lapą.12

1
Tokiu tenka laikyti "Lietuvių skyrelį" Trocadoro muziejuje Paryžiuje.
2

U tstalling av Litaulsk Folkkonst. Stokholm , 1939. Įžangoj tos parodos k atalo
ge-
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MARIJOS MISIŪNAITĖS TEATRAS
Žinom a, tai buvo įžūlu - apsiimti gan grei
tai parašyti šį rašinį, Įžūlu, nes mačiau tik du
Marijos Misiūnaitės spektaklius - prieš kele
rius metus Naujosios Vilnios liaudies teatre
Fransua Vijono "Kas už vilties" ir štai šiemet Vilniaus universiteto Kiemo teatre Marceli
jaus Martinaičio "KukutynęA Bet - ką darysi,
jei išsyk neatsisakei., pažadėjai. Tad šis rašinys
greičiausiai iš straipsnio apie Mariją Misiūnai
te pavirs bendresniais pasvarstymais. Gal reži
siere neįsižeis...
Taigi prieš keletą metą patekau į žiuri,
kuris turėjo išrinkti geriausią Vilniuje liaudies
teatro spektaklį. Negaliu dabar tiksliai pasaky
ti, kuriais metais tai buvo, net ano festivalio
programėlių savo į Augijaus arklides pana
šiuose "archyvuose’' paskubom neradau. Atsi
menu, kad tada. berods matėme "Vaikiną su
velnio plauku", kažkokią "aštriai gamybinę"
dramą (ar tik ne "Atliekame eksperimentą"),
dar kažką labai nuobodaus, ir - kelionė į Nau
jąją Vilnią, kur tuo metu kaip tik sprendėsi būti ar nebūti lietuviškai trupei, šiuose kultū
ros namuose, ar nesinešdinti tiems artistams
kur kitur - kur daugiau lietuviškai kalbančių.
Taigi nuotaika, kaip patys suprantate, netoli
pakaruokliškos - festivalis neįdomus, šaltas,
netalentingas, o čia dar - eilinis eilinio kolek
tyvo smaugimas. Juolab - tikrai talentingo ko
lektyvo, tai galėjau visai atsakingai tvirtinti, nes
buvau matęs daugelį A.Vizgirdos spektaklių.
Ir - pustuštėje salėje sėdėdami pamatėme
teatro šventę, teatro stebuklą, pamatėme patį
teatrą - Marijos Misiūnaitės režisuotą spekta
klį "Kas už vilties", pastatytą pagal Fransua Vi
jono balades. Ne, tai nebuvo atskirų genialaus
prancūzo, poeto ir valkatos, tragiko ir komiko,
bene paskutiniojo viduramžių ir pirmojo Re
nesanso menininko, F.Rablė pirmtako, kūri
nių inscenizacijos - kiek tokių nususintų iliu
stracijų esame matę - anaiptol ne tik mėgėjų
teatro scenoje! Mažoje Naujosios Vilnios kul
tūros namų scenoje klegėjo, triukšmavo, dai
navo, juokėsi, vaipėsi liaudies karnavalas. Sce
noje buvo pats jo didenybė Teatras.
Gaila, žinoma, kad mes su Marija Misiū
naite nepažįstami - tik iš matymo, tik "laba die
na" ir "sudiev". Tad negaliu paklausti, kokios
įtakos jos renesansiniam-vįjoniškam spekta
kliui turėjo M.Bachtino studijos apie Fransua
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Rablė ir liaudies karnavalą, kokiu plačiai pa
plitusiu metodu - "veiksminės analizės" ar dar
kokiu - režisierė naudojosi. Manau, kad šios ži
nios nei man, nei - juolab - spektakliui nieko
neduotų, nieko nepaaiškintų. Tiesą sakant, tų
; metodų’ ne tiek daug ir yra, ir norėdamas vi
sada gaii kurį nors nuo lentynos nusiimti. Tik
- nieko neduoda, deja. Erudicija nepridengsi
talento stygiaus, Visi šiandieniniai režisieriai ir
pedagogai pas ką nors mokėsi. - pas K.Stani
slavskio palikuonis ar pas A.Bfrosą, pas
A.GonČerovą ar net paties J.Grotovskio labo
ratorijoje lankėsi. Kas iš to. Yra žinios, yra
blankios mokytojų darbų kopijos, yra memua
rai "ko mane mokė tas ar anas ir ką anas apie
mano pirmuosius darbus yra pasakęs" - tačiau
nei talentingų režisierių, nei įdomių spektaklių
neturime. i.r mokytojai čia niekuo dėti, nes ta
lentas kaip pinigas - jei yra, tai yra, o truputis
talento, kaip ir truputis pinigų, - ne talentas.
Išgyvenom ilgą ir pilką, slegiančią antiindividuaiinę epochą. Viską sprendė, darė, kūrė
ir t.t. kažkokia inteniaiinė jėga - kolektyvas,
masė (banda - lyg ir nepatogu, nedemokrati
ška sakytų nors taip knieti, pardon). Turėjom
kolektyvinį protą ir kolektyvinę atsakomybę,
kolektyvinius nutarimus ir kolektyvinį entuzia
stingą tų nutarimų vykdymą. Individui berods
buvo palikta tik vaikų gamyba (vėliau vaikai
būdavo kišami į lopšelių kolektyvus) ir skurdi
egzistencija (kai kurių, lygiausių tarp lygių, de
mokratiškiausių tarp liaudiškiausių gyvenimo
lygis buvo kitoks - net sveiku protu nesuvokia
mas). Taigi - totalinis kolektyvizmas. O jis,
kaip žinia, nekenčia asmenybių, individualy
bių. Jis jas apkarpo - tarsi sodininkas angių ga
zoną. Gerus porą dešimtmečių stengėmės ap
sieiti be kitaip manančių, kitaip mąstančių, ki
taip kuriančių. Gyvenom D.Osvelto Okeanijo
je. Rezultatai - akivaizdūs. Nekalbėsiu apie "ne
savas" sritis, tačiau pažvelkite - teatre po seniai
Kristaus amžiaus sulaukusių J.Vaitkaus,
E.Nekrošiaus, G.Padegimo, R.Tumino neturi
me nei vieno režisieriaus! Drįstu tai teigti su
visa atsakomybe, numatydamas nuo kalno visą
savo oponentų įniršį. Režisierių generacija
profesiniame teatre baigiasi Rimu Tuminu,
pradėjusiu kurti savo teatrą (turiu omenyje
J.Radičkovo "Viduržemį", Ž-Sechadės "Emi
grantą iš Brisbeno") daugiau nei prieš dešimt

S. Piatukio nuotrauka
metų! Dešimt metų - ir nė vieno naujo režisie
riaus Lietuvos profesiniame teatre. Tokia liūd
na tiesa - kiek besipūstų tarsi burbulai mūsų
patriotiškai nusiteikę teatralai.
Mėgėjų (liaudies) teatrą pažįstu žymiai
prasčiau. Tačiau tai, ką teko matyti, leido gal
voti, kad ir šioje srityje vyksta tie patys proce
sai. Yra daug statytojų, reprodukuotojų, spek
taklių gamintojų - ir maža tarp jų originaliai,
savitai mąstančių, galvojančių, kuriančių. Jie nepatogūs, neparankūs. Jų fone vidutinybės
nekaip išrodo. .Anaiptol ne rožėmis klotas bu
vo A.Vizgirdos gyvenimas... Ne itin laimingas
savajame Kiemo teatre buvo, kiek supratau,
R.Venckus... Prisimenu šaltą Jaunimo sodo
Vasaros teatrą, kuriame G.Varno entuziastai
- vaikai buvo priversti vaidinti ne kokią pasa
kėlę, o A.Bloko "Balaganėlį"... Ne ką lengviau
ėjo į žiūrovus to paties G.Varno "Šėpa”...
Vis dėlto - liaudies teatrams buvo kiek pa
prasčiau, juos slegiantis oficialios sockultūros
presas buvo lengvesnio svorio. Mažiau ideolo
ginių direktyvų, mažiau teminių patarimų, tie
siog - mažiau dėmesio ir žemesnis to dėmesio
lygis (bent jau į CK kultūros skyrių vargu ar bu
vo kviečiami liaudės teatrų vadovai - instrukta
žui, "ant kilimo"). O ir kritika, užsiėmusi kuo
nors fundamentaliu, į liaudies teatrus prakti
škai nekreipė dėmesio. Dvi teatrinės formos
egzistavo kiekviena sau - jei "difuzija" kokia

nors ir vyksta, tai praktiškai tada, kai liaudies
teatre ima dirbti kuris nors profesinio teatro
aktorius. Atsitiktinumas lėmė, kad A.Vizgirda
pastatė spektaklį Klaipėdos dramos teatre
(spektaklio nete^č matyti, tačiau žinau, kad
aktoriams patiko dirbti su šiuo režisierium).
Skaitytojui, įveikusiam šią teksto dalį, ga
li pasirodyti, kad jo didžiausia dalis nieko ben
dra neturi su paskelbta tema. Ir skaitytojas bus
neteisus.
Mano nupieštoje kultūrinėje (teatrinėje)
ugniavietėje, kur aušta R Juknevičiaus, J.Miltinio, P.Gaidžio, V.Čibiro, A.Ragauskaitės,
D.Tamuievičiutės teatrų anglys, kur tik retsy
kiais iššoka J.Vaitkaus, E.Nekrošiaus, G.Pa
degimo, R.Tumino teatrinių atradimų liep
snos, Marijos Misiūnaitės ’Kas už vilties" su jo
atvirai teatrine, šventine atmosfera, su jo kar
navaline linksmybe ir liūdesiu, masiškumu ir
vienatve atrodė tikrai tarsi koks kaitrios liep
snos liežuvis. Neturiu (tiksliau, nerandu) pro
gramos, tad negaliu išvardinti visų šio spekta
klio dalyvių (žinau tik, kad A.Martinkėnas da
bar vaidina "Kukutynėje"). Pagaliau, ne recen
ziją rašau. Jau praėjo keli metai nuo "Kas už
vilties", atrodytų, teatro kritiko "širdies atmin
tyje" jis galėjo ir neišlikti - ten, atminties san
dėliukuose, laikomi (savaime laikosi) patys
iškiliausi pastarųjų trijų dešimtmečių pastaty
mai (anaiptol ne tik Lietuvos teatrų). Irvis dėl
to -yra ten ir "Kas už villties" kertelė. Šventi
nė, marga, muzikali, plastiška teatrinė fejerija.
Įžūli savo netradiciškumu. Karnavalinė. Lin
ksma ir liūdna vienu metu, kur liūdesys šaipo
si, tarsi kokia vįjoniška pamėklė, kur linksmy
bė atmiešta staiga iš kažkur ataidinčia tragiz
mo - vienišo, nesuprasto žmogaus, mylinčio ir
kenčiančio poeto - gaida. F.Vijonas - jo nemir
tinga, iki šiol įitylima poezija, jis pats, tos poe
zijos autorius ir objektas, "mūsų" Fransua, ku
rį įsimylėjome dar studentavimo laikais, susirgome juo ir sergame iki šiol (gal, sakau, Vijonas buvo mūsų kartos poetas? Juk
šiandieniniai studentai turi kitus "savus" poe
tus, prozininkuas, filosofus - ir Vijonui jų tar
pe vietos nėra... kaip ir, tarkim, E.Hemingvėjui), - atėjo į Naujosios Vilnios liaudies teątrą
iš tikros, "aukštds" poezijos, iš jos vaizdų, jau
smų, intonacijų, ritmų, iš epochos dvasios, re
nesansinės kultūros pajautimo, iš vaidintojų ir
spektaklio kūrėjos fantazijos, talento, nežinia
dar iš ko išaustos. Tai buvo Marijos Misiūnai
tės Fransua Yijonas, tai buvo Naujosios Vil
nios vaidintojų poetas ir spektaklis apie jį. Vai
dintojai buvo vaidintojai (ne Vaidmenų atlikė
jai!), teatras buvo teatras - tai svarbiausia. Vai
dintojai dūko ir verkė, šėlo ir liūdėjo, dainavo
ir kankinosi, kvatojosi, pergyveno, vaizdavo -

jie vaidino sau ir mums. Vyko kūrybinių žmo
gaus - scenoje ir salėje - galių išsilaisvinimas.
Nežinau, ar visi "Kas už vilties" dalyviai iš
tikro buvo gabūs ar talentingi, tačiau tą vaka
rą - nepakartojamą! - jie visi buvo pasiutusiai
pagavūs, žavingi, kuriantys. Kitaip, matyt, ir
būti negalėjo - M.Misiūnaitė ir režisierė (ne
statytoja!), ir pedagogė (ne dėstytoja!), o jos
artistai - ne atlikėjai, o kūrėjai, vaidilos, farsininkai "komediantai" ir tragikai vienu metu. Ir
jos spektaliai, kiek suprantu (kartoju, mes ne
pažįstami, todėl savo spėlionių negalėjau pasi
tikrinti), gimsta iš improvizacijos, iš vaidintojų
individualios kūrybos, iš jų - jiems dažnai neži 
nomų - meninių galių, potencijų. Matyt (atlei
skite, bet autoriui tenka spėlioti...irgi improvi
zuoti, ak jau ta Misiūnaitė, savo esybe, savo
teatrine nuostata griaunanti net kritinius ka
nonus) režisierė, rinkdamasi darbui su arti
stais tą ar kitą veikalą - F.Vijono ar M.Marti
naičio -jaučia, vidiniu regėjimu mato, susiku
ria savo vaizduotėje būsimo spektaklio vaizdą.
Tai - ne fantastika, tai - konkretus, realus (bet
- meninis!) pasaulis, kuriame gyvena Misi Gilai
tės Vijonas ar Misiūnaitės Kukutis (tai -jos Vijonas, jos Martinaitis, kiekvienas turime savo
Vijoną, Donelaitį, Strazdą, Martinaitį, Šekspy
rą ir t.t.). Jis, tas pasaulis, realus, gyvas, mar
gas. ir tą režisierės vaizduotėje gyvuojantį pa
saulėvaizdį būtina padaryti regimu - kitiems.
Prasideda Vijono baladžių, Vijono "testamen
tų" ar Martinaičio Kukutynės "statyba" - drau
ge su aktoriais. Improvizuojama, fantazuoja
ma, kaskart, kasdien - repeticijoje ir spektakly
je - iš naujo kuriant Vijono ar Martinaičio, pa
matytų Misiūnaitės fantazijoje, regėjimuose,
sapnuose, pasaulius - realius ir fantastiškus,
gyvenimiškus ir absurdiškus, tikrus ir teatrali
škus - meninius. Gal todėl nei "Kas už vilties"
nei "Kukutynė" niekad netampa galutiniais,
išbaigtais spektakliais. Nes tai - teatras, kiek
vieną vakarą, kiekvieną spektaklį vis kitoks, vis
kitas. Į spektaklį, kaip ir į upę įbristi, dukart
ateiti neįmanoma - jei eini į teatrą, o ne į kul
tūrinę įstaigą, gaminančią serijinius "pastaty
mus" (serijos: "gamybinės problemos", "tautų
draugystė", "socializmo su žmogišku veidu pra
našumai", "Lietuvos istorija", "tautinis atgimi
mas" - beveik mūsų "teatrinės istorijos etapai",
atspindintys teatrinių darbuotojų konjunktū
rinį mąstymą). Tad, kiek suprantu, M.Misiūnaitės spektakliai nėra fiksuoti - mintimi, mi
zanscena, replika. Jie "fiksuojami" aukštesnia
me - filosofiniame, meniniame lygyje. "Vijotynė", "Kukutynė" - skirtingi, tačiau kažkuo
panašūs pasauliai (na, kiek gali būti panašūs
Lietuva ir Prancūzija, Renesansas ir brandus
socializmas), kuriuose gyvena normaliai keisti

ar keistai normalūs žmonės (pagaliau - ar daug
kuo skiriasi poetas Vijonas ir mūsiškis Kuku
tis, ar daug kuo siriamės mes nuo jų, ar nesa
me mes visi - bent kiek Vijonai, bent kiek Ku
kučiai). Ir tie pasauliai - keisti, kiek miražiniai,
normaliai - absurdiški (čia galima mirti nuo
troškulio prie šaltinio, kaip Vijonas, džiaugtis,
kad gyvas, nenušautas, miršti, kaip Kukutis) negali būti vienąkart ir visam spektaklio gyva
vimo laikui užfiksuoti. Kai tik vaidintojai pra
deda jaustis aktoriais (profesionalais, tiražuo
jančiais vienąsyk sukurtą, o ne vaidintojais, ne
kūrėjais) •• ima merdėti teatras. M.Misiūnaitė
tai pajaučia anksčiau nei kiti. Ir - vėl grįžta prie
spektaklio gimimo ištakų, vėl prasideda kūry
ba...
Kažkada, kai Universiteto Kiemo teatras
išgyveno sunkius laikus, imta galvoti apie nau
jo meno vadovo kandidatūrą. Tada aš siūliau
kviestis A.Vizgirdą. Tačiau, ilgam teatras bu
vo paliktas "virti savo katile", kankintis ir kan
kinti žiūrovus. Tuo tarpu M.Misiūnaitė pakei
tė Naujojoje Vilnioje A.Vizgirdą, išvykusį \
Klaipėdą. O štai dabar ji atėjo į Kiemo teatrą.
Jos laukia nelengvi išbandymai - Kiemo teatras
turi savo sunkiai sprendžiamų problemų, ser
ga senokai apleista distrofija, anemija. M.Mi
siūnaitė - pasiutusiai kūrybingas ir talentingas
žmogus, gal su Dievo ir kai kurių kolegų pagal
ba išveš tą sunkų vežimą, į kurį jau seniai įkin
kyti vėžys, lydeka, o dabar štai - ir gulbė...
Kai pažiūri į šiandieninį profesinį teatrą,
kai pamatai antiteatrinę, antikūrybine jo situa
ciją, kai pasijunti tarsi iškirstuose Gruzijos vy
nuogynuose, kur tik vyresni, dar išlikę ištver
mingiausi "kelmai" (tie patys J.Vaitkus, E.Nekrošius, G.Padegimas, R.Tuminas) duoda re
tus vaisius, bet, deja, nesimato jaunų
"sodinukų", - tada imi dairytis į liaudies tea
trus, kuriuos mažiau kirto. Nors ir juos dažnai
apsėsdavo tas pats ideologijos (senos ar nau
jos), konjunktūros (socialistinės ar tautines)
"amaras" - retsykiais ir ten staiga išdygsta koks
egzotiškas, nuostabus augalas. Tai, žiūrėk,
Kaune V.Grigolis pastatys "Baltaragio malū
ną", tai Kiemo teatre R.Venckus - "Hamleto
sąvoką". O štai - M.Misiūnaitės "Kukutynė",
taip nudžiuginusi ne tik Lietuvos žiūrovus, bet
ir maskviečius, patekusius į tarptautinį jauni
mo ir studentų teatrų festivalį (apie "Kukutynę" gražiai rašė "Ekran i scena" š.m. vasario 1
d. numeryje)... O prieš tai buvo "Kas už vil
ties"... Tai - Marijos Misiūnaitės teatras. Gyvas
teatras. Teatrališkas teatras.
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DAINŲ ŠVENTĖ IR "BALTI CA"
♦
Simboliškai atrodo šios dvi šventes viena greta kitos .
Pirmoji, 1924-ųjų, ir vėlesnes nepriklausomos Lietuvos dainų Šventės
- patriotiniai tautiniai renginiai, kuriuose garbingą vietą užima liaudies dai
na.
Pirmoji, antroji ir 1.1, tarybiniais metais - naujosios "m eno saviveiklininkų armijos" demonstravimas, " valstybinės reikšmės įvykiai", "tarybų val
džios atkūrimo" Lietuvoje jubiliejų minėjimas.
Mainėsi Dainų šventė, kaip ir mes patys.
Dar ne kartą jai reikės keistis, tačiau tik į gerąją pusę. Šiemet m eno m ė
gėjai rengėsi į X III tautinę dainų šventę (ne "dešimtąją tarybiniais metais").
Pagarbos vertas jų entuziazmas. Sakė, suvažiuos į Vilnių, kad ir kas būtų.
Regis, jau atgyja pirminė - patriotinė šio susibūrimo prasmė. Nebemenkinamas ir folkloras, pirmasis vakaras - jam. Rengta, kaip ir anksčiau, R e
spublikinė liaudies dailės paroda.

R.Virkučio nuotraukose - 1985-ųjų Dainų šventės vaizdai.
"Baltica" primena ledkalnio viršūnę. Bene dvidešimt metų visaip slo
pinta opozicinė folkloro gerbėjų srovė iškilo tik politiniam klimatui atšilus.
Pirmoji "Baltica" buvo surengta 1 987m. Vilniuje. Pamečiui apkeliavo L a t
vijos ir Estijos sostines. Šiemet Kaune - ketvirtoji "Baltica".
Festivalio idėja - autentiškas folkloras. Beje, tiek autentiško folkloro
kolektyvų, tiek jų festivalių pasaulyje nedaug. Į Kauną žadėjo atvykti baskų
folkloro grupė iš Ispanijos, airių, karelų, lapių kolektyvai, lietuvių grupės iš
Čikagos ir Bostono, folkloro puoselėtojai iš Nor\fegijos, Švedijos, Vengrijos,
Prancūzijos ir kt. Viena festivalio diena - išvykoms. Mažiesiems festivaliams
rengėsi Panevėžys, Kėdainiai, Kelmė, Alytus, Druskininkai, Jurbarkas ir kiti
miestai. Vakaras Rumšiškėse - baltų ugnies apeigai, baltų ir kitų tautiį atsto
viu puoselėjančių savo etninius pradus, vienybei stiprinti,
Rengiant šį numerį, didelių abejonių kėlė politinė situacija A r šie ren
giniai įvyks taip, kaip planuota? A r atvažiuos į juos hnesti ir laukiami sve
čiai ?Šito nežinojome. Bet dėl saviškių neabejojome nė akimirkos. Jei tik bū sime gyvi ir sveiki - ir šventė, ir festivalis - bus!

S.Fiatūkio nuotraukose - 1987-ųjų B altica”.

TAUTINĖS KULTŪROS PERSPEKTYVOS
,

,

Viena opiausių nūdienos problemų - mūsų nacionalinės kultūros likimas jos išsaugojimas istorinis tęstinumas
ir tolesnė plėtotė. Gerbiamiems žurnalo skaitytojams pateikiame menotyrininko ARŪNO VYŽINTO pokalbį su
ALGIRDU PA TA CKIL
- P astaraisiais m etais daug dėm esio
skiriam® tau tin ei k u ltū rai. A pie tai p la 
čiai rašom a, diskutuojam a. Labai didelė
nuom onių i t p ažiū rą įvairovė ~nuo "Šiaurė š A tėnų* iki ganu skeptiško p o žiūrio į
lietuviu tau to s kūrybinę potenciją. K aip
jūs suvokiate h v e rtin a te nacionalinės
k u ltū ro s perspek ty v ą? K okia Jū sų asm e
nine koncepcija, Jūsų požiūris j tai?
- Na, jeigu egzistuoja toks reiškinys kaip
tautinė kultūra, tai Lietuvoje, man atrodo, yra
truputį kitaip negu kitose Europos šalyse. Jo
se tai, kąvadiname folkloru, tautosaka, yra tar
si antrinis dalykas, dažnai nebegyvas, muzieji
nis. Mums kitaip - mums tas "laikrodėlis" tiksi,
ir jį nesunku išgirsti. Tai aiškiai matome bet
kurioje meno srityje - tautiškumas gyvas. Šiaip
jau mūsų kaimo kultūra ir yra tautinė kultū ra.
Dabartinio atgimimo uždavinys iš esmės - grą
žinti kaimo kultūrai tautinės statusą. XVI am
žiuje buvo trumpas, maždaug vienos kartos,
laikotarpis, kai musų tautinė kultūra buvo pa
siekusi Europos tyg| - tai, kas vadinama Šiau
rės Atėnais. O paskui neaišku kodėl (dar vie
na iš neatskleistų mūsų kultūros ir istorijos pa«slapčių) ji buvo nustumia į pakraštį, į kaimą, ir
ten išliko gyva iki šių dienų,
- Kaip, Jūsų manymu, galima inte
gruotis į Europos kultūrą, išsaugant savo
nacionalinį savitumą? Pavyzdžiui, prieš
priverstinę sovietinę "internacionaliza

ciją* buvom e įgiję sav o tišk ą im u n itetą,
kadangi tai buvo san ty k is su p riešu . A r
sugebėsim e a ts isp irti V a k a rą k u ltū ro j,
jos niveHuojjmčiam p oveikiui?
- Iš tiesų tai didelė bėda, ir, man atrodo.
Vakarai už vadinamuosius Rytus dar grėsmin
gesnė S u pastaraisiais bent jau žinome, ką da
ryti. Kaip minėjote, egzistavo savotiška pntn.o
kategorija, ir todėl buvo lengviau. O Vaka
rams. deja, mes neturime atsparumo. Be to.
dabartine Vakarų kultūra yra gerokai smuku
si. Nepriklausomos Lietuvos meno žmones va
žiuodavo- į Paryžių, ten pagyvendavo, pasimo
kydavo, ir visam gyvenimui likdavo teigiamas
impulsas. Mūsų etninės kultūros žmogui Va
karai tarsi suteikdavo apsodą, taurius lotyni
škosios, krikščioniškosios kultūros rėmus. O
dabar aš abejoju, ar Vakaruose tebėra Euro
pos kultūra. Ten ji gerokai amerikonizuota. Ti
kėkim, kad dar yra...
Integracija - sudėtinga problema. Mes žūt
būt turime išlikti pačiais savimi ir jeigu išlik 
si m, tai Europa mus priims kaip savo sudėtine
dalį, o jei ne - "įsisiurbs” be pėdsakų.
- A r valstybingumas Lietuvai, tautos
egzistavimui teikia tvirtų garantijų?
- Tokioms kaip mūsų - esmės, vidaus kul
tūroms - būtina apsauginė forma. Tokios kul
tūros labai trapios, lengvai pažeidžiamos. Val
stybė ir turėtų būti toji apsauginė forma, kuri

lai esmei leisiu ir plėtotis. Atitinkama turėtų
būti ir valstybės forma. O valstybės būtinai rei
kia,, nes kitaip, be šilo apsauginio lukšto, mes
pražūsime. Savaime aišku, turėdami omenyje
ir fai, kad tebesame tokioje iracionalioje "bi
zantinėje" sistemoje, kurioje galimi bet kokio
žiaurumo protrūkiai, kitokie protu nesuvokia
mi dalykai. Turime pereiti prie vakarietiškojo,
Justiniano kodekso, ir tada galbūt daugiau at
siras garantijų išlikti. Kartoju: valstybė mums
būtina, tačiau jos reikšmės nereikėtų perver
tinti. Ji tiek būtina, kiek tautai garantuoja tam
tikras išorines egzistavimo sąlygas.
- Jeigu nepriklausomybės neiškovotum e, ar ilgai egzistuotų lietuvių kultū
ra? Baltų kultūra?
- Baltų kultūra kaip idėja (o Lietuvoje yra
tokia idėja) gyvuoja įvairiais pavidalais jau
daugybę šimtmečių ir net tūkstantmečių. D a
bar įgyja bene ketvirtą pavidalą. Juk valstybė
atsirado palyginti neseniai. Kažkada pirminė
kultūros egzistavimo terpė buvo pirmykštė gi
ria. Ji buvo ta dvasinė ir fizinė erdvė, kuri sa
votiškai ir formavo, ir globojo poetišką mūsų
sielą. Toliau turbūt Lietuvos Didžioji Kuni
gaikštystė, vėliau - nepriklausoma Lietuva, po
to - 50-ies metų duobė, o dabar formuojasi
nauja valstybė. Galima ir kitaip įvardinti: bu
vo giria, vėliau - kaimas, po jo kiemas liko, da
bar - šeima (kaip matome; erdvė vis siaurėja)
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K. Žitkaus nuotr.

ir galų gale liks siela. Tačiau baltų kultūra, kaip
viena iš kraštutinių kultūros formų, tam tikra
prasme - amžina.
- Ką iš Europos kultūros, Jūsų nuomo
ne, reikėtų perimti (be demokratijos, te 
chnologijos ir t.t.)? Kas šiandien svar
biausia?
- Laikausi Spenglerio požiūrio, kad kitos
kultūros yra nepažinios, ir ką nors esminio iš
kitos kultūros perimti vargu ar įmanoma. Pa
viršutiniškus dalykus - galima. Tiesa, su euro
pine, lotyniškąja kultūra, matyt, yra senas etni
nis lyšys (matriacentrinis principas?), ir tai
musų kultūrai teikia savotiško žavesio. Pavyzd
žiui, lietuviškas barokas kartu yra ir lietuviškas,
ir lotyniškas krikščioniškas ir t.t. Žodžiu, Va
karai kažkuo dar mus persunks, ir tai neišven
giama. Tačiau netgi iš Vakarų perėmę vieną ar
kitą atspalvį, turime išlikti pačiais savimi.
- A š manau, kad pavojus tyko ir iš v i
daus: kai patys nebesuvoksim e tikrų etn i
nių vertybių, savo šaknų, archetipinių da
lykų, jų neatskirsime nuo tautinio kičo,
pseudotautiškumo, kuris dabar gana daž
nai užgožia tikrąsias vertybes.
- Aš tą pavojų įžvelgiu ne kiče, ne paviršu
tiniame tautinės kultūros popvariante. Bėda su
mūsų tautine savimone: kaip tauta, galima pa
sakyti, nesame atsibudę, kitaip tariant, esame
krikštyti, bet nekonfirmuoti, nesutvirtinti. Mus
reikia pažadinti. Turime asmenybių, kurios bu
vo pabudusios - tai Vydūnas, M.K.Čiurlionis,
□.Milašius... Kol kas tai pagrindinė tautinės
savimonės problema. Jeigu ją įveiktume - visos
kitos, taip jų net ir ekonominės, palaipsniui
dingtų.
- A r galės mūsų tautinė kultūra, būda
ma kaimo kultūra, prigy ti m iesto dirvoje,
nes Lietuva šiaip ar taip jau yra urbanizuotas kraštas? Juk nenatūraliai kaimo
kultūrą perkeliant į miestą, į visiškai ki
tokią terpę, kur kitokie socialiniai santy
kiai, neišvengiamai bus daug konfliktinių
situacijų, tiesiog tragedijų, byrės seno
sios struktūros, dar naujoms nesusifor
mavus. Tą sunkų ir nepaprastai sudėtin
gą adaptacijos procesą stebim e jau daug
metų, ir rezultatai ne itin džiuginantys.
Galų gale daugybę papročių suform avo
ne tik dvasiniai poreikiai, bet ir konkre
tūs socialiniai bei ekonom iniai santykiai.
Juk vienaip didžiulė šeima gyvena ir el
giasi nuosavoje kaimo gryčioje ar kiem e,
kitaip - trijų asmenų šeima blokiniame
name.
- Taip. Turime išmokti gyventi ant asfalto,
savo laiptinėse pasidaryti kaimą. Jeigu šito ne
padarysime, Lietuvos gali nelikti. Septintąjį
dešimtmetį įvyko katastrofa, savotiškas tragi
škas lūžis: pirmą kartą Lietuvoje miesto gyven
tojų skaičius viršijo kaimo gyventojų skaičių.
Tai kiekvienai indoeuropiečių tautai - jau pa
vojinga riba. Indoeuropiečių kultūra yra kaimo

kultūra, todėl miestas polis jai yra būtinas, ta
čiau jis vaidina visai kitokį vaidmenį nei i x>gos’o kultūrose. Kitokia miesto-kaimo prie
šprieša. Na, o mes arba tą problemą išspręsi
me, arba pasidarysime trečiaeile felachine val
stybė!e.
- Jūs šiuo požiūriu optimistas?
- Lietuvio siela gana gaji. Iš kiemo išvaryta
ji gali šeimoje gyventi. Ir iš esmės mes juk gy
vename kaimais: jei, sakykim, aš tame pačiame
mieste turiu apie porą šimtų pažįstamų, tai ir
yra savotiškas kaimas. Mes vienas pas kita svečiuojamės, krikštijame vaikus... Tai tos pačios
kaimo tradicijos, tik kitu pagrinde.
- K iekvien os kultūros išlikim o pa
grindas, mano manymu, yra ne tik dvasi
niai dalykai, ne tik kokie nors kokybiniai,
bet ir kiekybiniai santykiai.: antai gentie-:
sk a illin g u m a s, te r ito r ijo s p lo ta s, jo«
vientisum as ir t.t. O mūsų etnografinio
žemių dalis visą laiką mažėja ir kalasi r.:
f iškas mažėjo visą laiką (pavyzdžiui, Yč
nijos kraštas). Kokia Jūsų nuomonė d? ■
V ilnijos krašto "atiietuvinimo" idėjos t
A r tatai įmanoma, kaip greitai? Koki
Baltarusijos ir Lenkijos lietuvių likimas?
- Taip, baltiškasis kūnas visą laiką mažėje.
(kažkada Aistija buvo maždaug septynis karius
didesnė už dabartinę Lietuvą ir Latviją kanu
paėmus). l a i savotiška logika - kūnas mąžta,
tačiau Lietuva nemažėja. Na, o dėl Vilnijos...
Bijau, kad tas slavėj imas yra mumyse pačiuo
se. Tiktai išorinės sąlygos šį procesą arba pri
stabdo, arba skatina. Jeigu mes sugebėtume
įveikti slavėjimo problemą, tai gal ir Vilniaus
krašto problemų neliktų. Išorinėmis priemo
nėmis šį procesą galima tiktai pristabdyti. Iš
esmės Vilnija yra neatskiriama Lietuvos dalis,
ir jeigu jinai tokia liks ilgesnį laiką, manau, kad
savaime, natūraliai ten įsitvirtins lietuviška
dvasia (galų gale tebūna ir kalba kitokia - negi
primesi?!) Beje, toji dvasia ten išnykusi nebu
vo, tik gerokai apnykusi. Jį turėtų atsigauti.
- Mane domina Kauno, kaip buvusios
sostinės, problemos. Vyrauja stereotipi
nė nuomonė: Kaunas - miesčioniškas, te
chnokratų miestas, savotiškai suvulgarėjęs, į jį skverbiasi tarytum aštuonkojis su
daugybe čiuptuvų vadinamoji "vidiakinė
kultūra"... A r pagrįsti tokie samprotavi
mai? Jeigu taip, ar šiom s negerovėm s
įmanoma užkirsti kelią? Kokią Jūs mato
te Kauno, kaip tautos kultūros dalies,
kultūrinio gyvenim o ateitį?
- Nuoširdžiai: kitų Lietuvos miestų nema
tau - tiktai Kauną. T.y. kalbu apie miestą kaip
polį. Kaip individualybę. Ta prasme Vilnius yra
tik Kauno variantas. Panevėžys - didelis baž
nytkaimis, Šiauliai - darbininkų priemiestis,
Klaipėda - išvis nežinau kas. Kaune apie 20-uosius gimė Lietuvos miestas. Miesto Lietuva gi
mė Kaune - dar šitaip galima pasakyti. O visos
kalbos apie Kauną... Kauniečių labai nedaug.

Daug yra kauniškių. Bet miesto veidą ir jo dva
sią formuoja būtent kauniečiai, tik juos minio
je sunku atskirti. Bet jie yra.

-{dom ios mintys. Tačiau norėčiau p ri
minti vieną iš Sigito Gedos kalbų, pasa
kytų dar Sąjūdžio pradžioje. Jis sakė, kad
Lietuvai būtinas V ilnius, nes, pavyzdžiui,
turėdami tiktai Kauną, būsime tokio lyg
mens, kaip estai arba latviai, kurie praei
tyje savo valstybingum o neturėjo (išsk y
rus prieškarines respublikas) O V ilniui
yra daugiau negu miestas - tai idėja: ¿sto
rinių tradicijų tęstinumo* valstybingum o
L ietu vos D id žiosios Kunigaikštystėj;
idėja. Galų gale dar amžiaus pradžioje
Vilnius buvo ir mūsų etnografinių žem ių
centras,. Todėl itin reikia akcentuoti ir
stengtis pakeisti Jo statusą, galbūt, s u t e l
kiant daugiau Iietuviškusno.
- Pamenu tą kalbą: Vilnius - išėjimas į pa
saulinę kuitūrą/o Kaunan - užsidarymas s a
»e... Jokiu būdui viimu*. mano nuomone* . .
orientacija į Rytus, vienas xš slavų kor^olida.
kis centrų. Jis artimai susijęs su slavų pa^atri,
Kaunas yra Hanzos miestas, jis oiiemaui:*., .
Vakarus. Ir riba tarp Rytu ir Vakarų būt e n . p
na per Lietuvą. Kažkur taria Vilniaus ir Kai o
ir Kauno problema tebėra akinau - juk jis d «n
žiulę energijos dalį atidavė Lietuvos vaist.y>. r
gumui kurti (ir atkurti). Šiek tiek liko r.,
skriaustas humanitariniu atžvilgiu, tačiau jc:o.
bodu jis ne provincija, Kaunas - centras.
Esu kaunietis. Tą vardą nedaugeliui žmo
nių galima suteikti. Jis... kaip ordinas. Para
doksas, bet iš Salantų atvažiavęs žmogus gal
tapti kauniečiu, o Kaune gimęs gali juo nebū
ti. Kaune vyrauja savita miesto dvasia.
- A r V ytauto Didžiojo universitetai
p ak eis m iesto dvasinę struktūrą? Pa
vyzdžiui, kaip Tartu. V D U kol kas prim e
na Panevėžio dramos teatrą, kuris buvo
garsus ir Tarybų Sąjungoje, ir Europoje,
ir Lietuvoje, bet taip ir liko panašus į o a 
zę Karakumuose. Teatras netaugo į m ie
stą. A r taip neatsitiks su V ytauto D idžio
jo universitetu?
- Nežinau. Universiteto dar nėra, nors jau
ir įkurtas. Jis turi būti Kauno dvasinio ir kultū
rinio gyvenimo šerdis, miesto dvasios sergėto
jas. Kitoks jis nereikalingas. Pradžia labai sun
ki. Bet, manau, kryptis pasirinkta teisinga.

- K o linkite ateities Kauno (ir L ietu
v o s) kultūrai?
- Kiekviena stipri kultūra yra be galo įvairi.
Tai atskirų, labai kontrastingų elementų deri
nys. Kaunas turi išlaikyti savo veidą ir būti sa
votiškas Lietuvos centras, nes tai, kas vadina
ma Lithuania propria - tikroji Lietuva - įpra
sminta Kaune. Kaunas turi suvaidinti savo
vaidmenį, bet tam būtinai reikia kaunietiškojo mentaliteto. To linkiu ir kitiems Lietuvos
miestams. Taip jų - ir Vilniui.

- A čiū už pokalbį.
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KULTŪRA IR TRADICIJOS

SEKMINĖS
Ne viena aštuoniasdešimtmetė senelė už
klausta suka galvą, kodėl švenčia Sekmines,
kokia jų prasmė, nors žino, kad tai po Velykų
septintas sekmadienis... Kiti dar pamini berže
liais kaišytas sodybas, vainikuotas karves, pie
menaites ir pamąstę priduria: ‘T aip būdavo...“
Iš matytų, skaitytų “trupinių” ši vasaros
šventė vaizduotėje iškyla kaip žiedais ir žalu
mynais vainikuota nuotaka...
Sekminės (šen. graikų k. “pentekostos” penkiasdešimtas), švenčiamos penkiasdešimtą
dieną po Velykų, - Šventos dvasios nužengimo
šventė. Pagal Naująjį testamentą Šv.dvasia
apaštalams suteikusi ypatingų galių. Žydų tau
toje ši šventė buvusi derliaus nuėmimo, dabar
- įsakymo davimo (Jahovė davęs Mozei dešimt
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Dievo įsakymų) ir Šv. dvasios atsiuntimo die
na.
Lietuvoje, be bažnytinių, buvo atliekamos
ir namų religijos (terminas plačiai vartotas X
a. pirmoje pusėje) apeigos - augalijai pagarbin
ti, kai auga pasėliai, bręsta vaisiai. Augalijos
suvešėjimas sietas ir su gyvuliais.
Sekminių apeigos turi daug bendro su kitų
agrarinių bei šeimos švenčių apeigomis: van
dens garbinimas, žalio augalo, vainiko simbo
lika, “dziedų” kultas, Užgavėnėms, Joninėms,
rugiapjūtei, adventui, vestuvėms būdingi au
kojimų elementai. Šiai šventei būdingi ir saviti
papročiai: vienas iš tokių - Sekminių medelio,
t.y. sužaliavusio berželio, statymas. Tautosaki
ninkas ir etnografinės medžiagos pateikėjas

Petras Zalanskas (1900-1980) prisimena: “Sek
minių šeštadienį iškaišom visą pirkią, visą na
mą beržų žaliom šakom. O prie gonkų keturių
stulpelių iškertam berželius, pasodinam, pririšam drūtai, kad visos gonkos žaliuotų. O
nuog gonkų iki kiemo vartų abiem pusėm tako
nusodom dideliais beržais. Pas vartus dar dide
snius. Darom tą ženklą, kad visi žinotų, jog ža
lios Sekminės“.
Kas gi tai? Namai ir kiemas tapdavo sakraliai apeigai skirta žalia šventove (uždara erdve
su įėjimu). Tai analogiška aukavietėms, kurias,
nors metaforiškai, nusako mūsų vestuvių vai
nikų oracijos: “perlų kuolais, deimanto tvoro
mis tvartas, aukso kuolais smaigytas rūtų dar
želis, iš karto atkeliauja vainikas..."

Per Sekmines buvo vainikuojamos karvių
galvos, kaklai (kartais ir avių), vainikais puo
šdavosi piemenėlės ir jaunos merginos, o jau 
nuoliai kepures dabindavo gėlėmis. Sker
džiaus ilgą baltą rūbą sujuosdavo austine juo
sta (manoma, kad taip nešiojo žyniai), o per pe
tį perrišdavo žalių augalų juostą... Tuo apvai
nikuotą išskirdavo iš kitų, jį išaukštindavo; vai
nikas saugodavo nuo piktų jėgų, laiduodamas
vidinę tvarką ir harmoniją (vainikas - ratas, pir
mas kuriamasis, organizuojamasis veiksmas,
tapatus kiemo - žalios šventovės erdvės orga
nizavimui).

marškinius, kelnes, sermėgą arba milinę. Kai bu
vo karšta - trinyčius, kai šalta - kailinius. Jo ke
purė buvo veltinė, ją užm audavo ant ausą, o kai
Šilta - šiaudinė, paties pinta. Jo įrankiai buvo
botagas ir trimitas, kurį nešiojo permestą per p e 
tį, kaip medžiotojas Šautuvą. Kerdžius Liudvi
kas buvo labai reiklus, žiūrėjo tvarkos, nusidėju
sį piem enį sušerdavo per sėdynę su rykšte (ne su
botagu!). Šerdamas \ytine, sakydavo: "Tu apsi
leidėlis, žąsis sulaidai avižos!" Šiaip vaikus m y
lėjo ir ją nevarinėjo, m okėjo pasaką ir atsitiki
mą papasakoti".
1904 m. Kupiškio apylinkėse kerdžiavęs A r
būzas buvo vienišas, su kuprele. "Jis nešiodavo
si su savim mažą paršelį, kuris buvo taip prijun
kęs kaip šuniukas
Įdomu, jo g 1920m. Kupiškio miestelio usta
vu buvo Morta. Vieniša (anksčiau buvusi sam 

Beje, ta proga pateiksiu Elvyros GlemžaitėsDulaitienės (ČDM La 1114) užrašytą atsimini
m ą apie vieną įdomiausią Sekminią veikėją kerdžią (skerdžią), jo gyvenimą ir darbą Šiaurės
Lietuvoje ( X IX a . pabaiga - X X a . pirmi dešim
tmečiai).
Kerdžią Kupiškio apylinkėse vadino ustavu.

dinė), gera darbininkė, kresna, stačiokiško būdo.
Niekam nesilenkdavo, o prireikus apibardavo.

Dažniausiai tai neturtingas žmogus: antai kra
štotyrininkės aprašytas Jonas buvo padienio

Vilkėdavo margą p o tm m p į sijoną, tamsią nažutkėlę,apsigaubdavo margą skarą. Šaltam orui

darbininko, neturėjusio net nuosavos gryčios,
vaikas. Jis nuo septynęrią metą ganė, vėliau ber

esant - vilkėdavo sermėgą ir ją susijuosdavo ju o 

navo ir padėjo tėvams. Kadangi buvo linksmo

sta, o ant galvos apsirišdavo skarą. Prie kairio
šono turėdavo "indėlio" terbelę, p o dešine paža

būdo, kaimas j į mėgo ir pas vienus šeimininkus,

stim - botagą. Trimito neturėdavo ("Negi trimi

'jausdamasis kaip savas",išbuvo net aštuonioli

tuosi tiems, kurie karvią nelaiko"). Morta saky

ka metą. Vedė, sulaukęs trisdešimties, irgi sam 

davo: "Ganyti - tai ne plunksnų rašyti: brūkšt,

dinę. Kupiškyje dvidešimt metą dirbo padieniu
darbininku. Senatvėje bene dvidešimt metą

brūkšt, ir gatava ". Ji tikėdavo, jog kandės reikia
su meile, su protu ganyti: "Būtinai anksti ginti ir

"ustavavo" Račiupėną irAukštupėną kaimuose.

su rasa pakraščiuose priganyti, kur sultinga žo 

"Jam u ž darbą ūkininkai nuo valako mokėjo du
su puse pūdo grūdą (rugią, miežią ar žimią),
bulvią p o du pūdu, svarą vilną, gerą liną saują
ir po vieną sidabrinį rublį, taip pat lašintą po
pussvarį nuo kiemo, o kai kas duodavo ir m ė

lė... Kiekvieną dieną kitur ganyti, nes galvijai
ištrypta žolę, ji neauga".

Matyt, ankstesniais laikais skerdžiaus pa
dėtis visuomenėje buvo dar svarbesnė - sker
džius buvo vaikų auklėtojas ir mokytojas;

asmeniniu pavyzdžiu mokė atsakingumo, pa
reigos jausmo.
Skerdžius per Sekmines buvo garbingiau
sias žmogus: jis pradėdavo apeigą, išskirtinė
buvo jo apranga, už stalo sodintas "šventam
kampe" ir t.t.
Sekminių, kaip piemenėlių šventės, eiga
Lietuvoje įvairiu laiku skyrėsi, tačiau bendra
schema tokia: apeigą pradeda skerdžius, anksti
įytą užtrimituodamas ir keldamas piemenė
lius. Šie, bijodami pramigti, kartais per naktį
budėdavo (pramigusius vadino "spirgučiais").
Vieni piemenėliai kaives puošdavo, kiti,
skerdžiaus pasiųsti, rinkdavo "melstuves".
"Melstuvės” - irgi su senaisiais aukojimais susi
jusi apeiga.
Įėję trobon, piemenėliai sveikindavo šeimi
ninkus bučiuodami jiems ranką, giedodavo.
Šeimininkė dovanodavo apeiginių valgių: sūrį.
kurį dzūkai vadino "vainikaičiu" (jis turėjęs bo
ti iš septynių - magiškas skaičius! - puodynių
pieno), kiaušinių, lašinių... Iš surinktų "melstuvių" laukuose, miškuose keldavo vaišes, kai kur
vadintas "pautienėmis", nes pagrindinis jų pa
tiekalas buvus kiaušinienė. Piemenų Sekminių
"virtuvėse" būdavę ir kitų išmoningai pagamin
tų valgių: įkaitintais akmenimis grįstoje duobu
tėje keptos bulvės, molyje kepta višta, ropėje
kugelis ir kita.
Pasivaišinę piemenėliai dainuodavo, šok
davo, birbynėmis, lumzdeliais, skudučiais gro
davo, tarškalais tarškindavo. Žaidimuose ir
giesmėse - daug senųjų sakralinių apeigų ele
mentų. Grįžusius piemenėlius sodindavo už
stalo, vaišindavo virtiniais ir kitais valgiais.

sos. Kai ustavas baigdavo ganyti, dar iš kiekvie
no kaimo gaudavo paviržio, ty. dovaną: duo
nos, mėsos, medaus, sviesto. Jonas gaudavo p a 
viržio nemažai, nes šeimininkės jo darbu buvo
patenkintos - jis gerai kandės priganydavo".
Jį mylėjo ir piemenėliai, nes pasekdavo įdo
mią pasaką, buvo meilus svetimiems ir savietns
vaikams: kišenėse visada turėdavo lauktuvią,
dažniausiai obuolią.
Kai Jonas nuseno, vaikai nebeleido ganyti.
Mirė 1931 m.
Kerdžius Liudvikas Baukštėną kaime (Va
balninko vis.) ustavavo dvidešimt ketverius m e
tus (1872-1896 m.). Tuo metu vienas jo sūnus
buvo rekrūtas, kitas bernavo.
Kerdžią už gerą būdą mylėjo šeimininkės ir
piemenys. "Vilkėjo jis ūkininką drabužius "po
savaitę". Iš kiekvieno ūkininko savaitei gaudavo

Kerdžius Petras Leskauskas ir piem e
nukas Antanas Bražinskas iš Kėdainių aps.
Josvainių vis.
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Tą dieną piemenėlis būdavo pagerbiamas,

Taigi Sekminės yra tarsi vestuvių įvadas.

tarsi pakeliamas į suaugusiojo rangą. Taip vai

Tą dieną ruošiamasi būtinam ateities gyveni

kas mokydavosi tapti pilnaverčiu, atsakingu už

mo etapui.

patikėtą darbą bendruomenės nariu. Tądien

Sekminės su savo prasmingomis apeigomis

piemenys turėdavo teisę pasišaipyti iš šykštuo
lių suaugusiųjų...

pasitraukė užmarštin. Daugelis šventės papro

Kitą dieną piemenėliai ilsėdavosi. Šventę

čių galėtų būti vėl įprasminti pavasario, folklo

IŠ KULTŪROS ISTORIJOS " "

ŽEMAIČIŲ
JU O Z A S M ICK EVIČIUS

ro šventėse, Žaliųjų akcijose...

tęsdavo jaunos merginos - "rytelninkės" (tą

AUŠRA KARGAUDIENĖ

dieną vadina "ryteliais"). Į ganyklą ateidavo ir
vaikinų. Vėl skambėdavo dainos, giesmės, mu
zika. Svarbiausias šios dienos momentas būda
vo žaidimas "vestuvėmis”. Būdavo ir "jaunieji",
ir "pulkas" (pamergės galvas puošdavosi vaini
kais ir vietoj šilko kaspinų pririšdavo beržo
šakeles). Po to "parugės" - laukų lankymas (pas
mus žinomas nuo XVI amžiaus). Tai apsaugi

LITERATŪRA:

nio reto ritualo liekana.
"Parugių" paprotys tęstas lankant javų lau
kus ir per kitas šventes, pavyzdžiui, Jonines.
(Mane mažą 1942-43 m. tėvelis vedžiojo aplink
laukus sekmadieniais.)
Kai karves suvarydavo į tvartus, viena pa
skutinių "rytelninkių" dainų buvo tokia:
A ism a laukan pažiūrėti,
Koks vėjelis pučia,
Pučia rytų, pučia pietų,
Pūs ir vakarėlio...
(Adutiškis)
Toliau dainoje sesėms liepiama pinti vaini
kus ir laukti bernelių.
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Piem enys per "Senovės dieną" M erkinėje 1935 m. F otografavo J.Timukas.
N uotraukos iš M.K.Čiurlionio dailės muziejaus fondų
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4. A ntra vestu vių diena
Muzikantai stengias pabusti anksčiau
už visus, nes nori kiekvieną tebemiegantį pa
budinti. Už tatai jie gauna iš jaunosios piršti
nes, o iš kitų vestuvininkų pinigų. Tuo tarpu
grįžta (pėsti ar važiuoti) vakaiykštieji vestuvi
ninkai, kurių kiekvieną pamatę pasitinka mu
zikantai, išeidami "gonkosna" ar net į kiemą.
Muzikantai, jei nepaskumba pirma visų atsi
kelti, arba jei vienus prikeliant kiti patys, be
muzikantų, atsikelia, tai šiuos bepriima įei
nant pirmąkart rytmety į vidų.
Pusryčiai paprastai yra skuboti. Užkandę
ir išgėrę po keletą stiklinių arbatos (seniau kaitinto alaus) bei degtinės, vestuvininkų da
lis, daugiausia jaunieji, judresnieji, rengias ei
ti į "zakuciją" (egzakuciją). Į "zakuciją" eina ne
mažas vestuvininkų skaičius vyrų ir moterų .pasiima 2-3 arba beveik visus muzikantus; prie
artimųjų kaimynų, ypač tų, su kuriais norima
geroj kaimynystėj gyventi, eina kartais ir patys
jaunieji. "Zakucininkai" prie artimųjų pėsti ei
na, prie tolimųjų važiuoja; prie pirmųjų eina
maždaug iki priešpiečių (10-11 vai.), prie an
trųjų važiuoja jau grįžę nuo artimųjų. Jų tik
slas yra paraginus į vestuves pasiimti kviestuo
sius vestuvininkus, jei šie paskirtu laiku neat
vyksta. Jie stengias visus užklupt iš nejusčių,
kad kas nepasislėptų, ir nenorinčiuosius be jo 
kių išsikalbinėjimų ima su savim ir vyksta at
gal. Jei kurie daug nesipriešina ir padeda jiems
užkandžių, gėrimų, tada patys "zakucininkai"
per daug neskuba grįžti: kiti tuo tarpu šoka
muzikantams griežiant; dar kiti, pasinaudoda
mi kilusiu sambrūzdžiu, namiškiams nema
tant, pagriebdami slepia į ančius, kišenius, po
skvernų, į įyšius, moteriškos po kuskų, į veži
mus visokius daiktus, kaip antai: skepetaites,
pirštines, rožančių, knygutes, rankšluosčius,
koštuvį, peilį, šakutę, stiklinę,kirvį, menturį,
gabalą sūrio ir kt., kuriuos parvežus, vienas
iškalbingesnių "zakucininkų" traukdamas po
vieną iš ryšulio, deda ant stalo, nurodydamas
jaunajai ar, jei jos nėra, kitiems vestuvinin
kams, sakydamas: "Štai skepetaitė jaunajai
galvai apsigaubti, pirštinės rankom apsimauti,
rožančius "poterėti", knygos melstis bažnyčioj,
koštuvis mazgotei, peilis mėsai šeimynai pap
jaustyti, šakutė paduoti, kirvis mėsai kapoti, o
vyrui medžiams kirsti, stiklinė atsigerti, men
turis košei virti, rankšluostis - jaunajai aša
roms nusišluostyti ir t.t." Jaunoji, tai girdėda-
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Vyrai ir moters mišriai žaidžia "vilko uode
gą". Žaidžiantieji vestuvininkai šitaip dainuo
ja:

VESTUVĖS
ma, ne sykį net apsiverkia. Bet visus tuos daik
tus pagaliau virėjos grąžina savininkams.
"Zakucija" atliekama abiejose pusėse - jau
nojo ir jaunosios namuose. Į "zakuciją" išvykus,
namuose bepasilieka mažas vestuvininkų skai
čius, daugiausia seniai, suaugusieji ir vaikai, ir
keli muzikantai, kurie, reikalui esant, begriežia
smuikais ar armonikomis kaip ir, apskritai
imant, per vestuves, kada ?.r ūbomis grieždami
pavargsta. Namuose likusieji maža kas tešoka
ir žaidžia, nes laukia "zakueininkų", kuriuos
parvykstančius, senu papratimu, patys "zakucijoj" dalyvavusieji muzikantai, nuo puskelės
užeidami už akių, priima.
Visiems vestuvininkams sugrįžus, iki pat
pietų jaunosios namuose yra didelis sambrūz
dis: šeimininkės, virėjos, piršlio raginamos,
skuba rengti pietus, o iki pietų, kaip esu minė
jęs, jos neša ir neša valgius staluosna beveik be
perstojo; vestuvininkai irgi gyvai yra susiinteresavę šokiais, žaidimais, pasilinksminimais,
nes greit bus pietūs ir jaunųjų išvėdlavimas.
Moteriškos linksmindamosios žaidžia "lenciūgėlį”. Jį šoka keturios. Muzikantams negriežiant moteriškos dainuoja:

Šokit, panos, "lenciūgėlį",
Nepameskit kvartulcėlių!
Pastovėkit jūs čia trys,
Kol ketvirtoji sugrįš!
Šokit, panos, kad ir basos!
Čia ne purvai, čia ne rasos!
Pastovėkit jūs čia trys, .
Kol ketvirtoji sugrįš!
Šokit, panos, vainikuotos!
Paskui būsit kaip parduotos.
Pastovėkit jūs čia trys,
K ol ketvirtoji sugrįš!

Pabaigus kiekvieną posmą dainuoti, muzi
kantai užgriežia, o šokėjos šitaip pina "lenciū
gėlį": dvi stojas vidury aslos, antros dvi - paša
ly. Viena, iš vidurio išėjusi, ima dešine ranka
pašalinę, o kairiąja - vidurinę, ir susikibusios
šoka aplink. Apsisukus keletą kartų, kuri buvo
vidury, lieka pašalyje, o pašalinė - vidury. D a
bar stovinčioj i vidury ima taip pat už rankos
kraštutinę ir eina aplink, o viena pašalinė ir an
tra vidurinė ilsis, kol baigs šokti šokančiosios
savo eilę. Taip žaidžia, kol pavargsta.

Meška Andriejus,
Vilkas Baltramiejus,
Šarka Katrušė,
Varna OnuŠė.
Kas tos dainos nemokės,
Vilko uodegą apsulpės.
2 ka ri u.

Baigę dainuoti ir pradėjus muzikantams
griežti, žaidėjai bėga iš vieno kambario į kitą
ratu, sudarydami ilgą eilę, kurios vienam galui
sugrįžus į pirmąjį kambarį, antrasis galas dar
tebėra kelintajame kambaryje. Pradėjus dai
nuoti antrą kartą, muzika nutilsią, o pradėjus
griežti žaidėjai bėga atvirkščia kiyptimi.
Vieniems besilinksminant kiti į medžio vi
ršūnę įkelia bet kurios spalvos žalumynais ap
vainikuotą vėliavėlę. Tuo pagerbia jaunąją ir
visiems duoda suprasti, kad jaunoji netrukus
apleis tuos namus.
Tai atlikus pradedami pietūs. Pietūs duo
dami tą dieną vėlokai, net po pusdienio. Pietų
laiką nustato pagal tai, kaip toli jaunieji bus vė dluojami. Mat jaunasis su jaunąja ir palydovais
turi parvažiuoti sutemus, esant jau uždegtiems
žiburiams. Tėvai stengiasi savo dukters išlei
stuvių proga parengti kuo geriausius pietus.
Piršlys, kaip ir visada, nesėda stalan, bet bruzduliuoja apie valgančiuosius, čia jiems patar
naudamas, čia juokus krėsdamas, a r patsai sa
vim girdamasis, kad tokios puikios vestuvės
esančios jo "padaiymėlis" ir t.t. Vestuvėse tik
neapsukrieji ir nesumanūs piršliai kartu su ve
stuvininkais tevalgo, bet jiems neleidžiama sė
stis garbingosiose vietose prie stalo. Todėl pir
šliai, kurie jaučias gerai savo pareigą einą, vi
sada valgo vėliau, kartu su muzikantais. Šių
pietų metu piršlys ypač pagyvėja, nes jam ten
ka vadovauti išvėdlavimo apeigose.
Baigdami pietus, vestuvininkai šitaip dai
nuoja:
Oi, tu, dukrele, tu, valiukėle,
Ko tu išėjai nuo motušėlės?
A r nemylėjo tave tėtušis,
A r nečenavojo balta motušėlė?
- Mylėjo mane ir čenavojo,
Per ilgus ir palydėjo.
- Oi, dukrele, tu, valiukėle,
O ką ten rasi, pakol paprast?
Rasi uošvelę nenulenkiamą,
O uošvelės dukrelę neprikalbamą.
Kelsi rytelį nežadinama,
Kursi ugnelę neraginama.
Trauksi girneles be poilsėlio,
Niekas tau nebsakys: labas ryts, mergele.
Ugnelę kursi, katilėlį kaisi,
Su ašarėlėmis burnelę prausi.
Su ašarėlėmis burnelę prausi,
Įrankovėlę atsišluostysi.

S.Vėdlavįmas
Po pietų rengiamasi jaunuosius išleisti.
Skiriami palydovai iš jaunosios pusės, važiuo
ją kartu su jaunavedžiais į jaunojo pusę, vadi
nasi pasekėjais. Pasekėjų būtinai turi būti dvi
gubai tiek, kiek yra atvykusių vėdlių. Jei vėdlių
yra trys, tai pasekėjų turi būti šeši. Vėdliams
yra segamos rūtų pailgos kvietkelės prie krū
tinės, vedusiems dešinėj pusėj, o nevedusiems
kairėj; pasekėjams prisega tokias pat kvietkeies prie kepurių, kad būtų atskiriami savo tar
pe ir nuo kitų vestuvininkų. Pasekėjams dabar
yra didelis sambrūzdis. Grambosi po kišenes,
kad neužmirštų pasiimti pistoletų, parako;
"vainikuoja, būkietuoja" jie savo arklius. Ką
jau bekalbėti apie svočią. Ji turi viską susidė
ti, susitvarkyti, kad atvažiavus prie jaunojo ga
lėtų tinkamus pasidėti pietus. (Dabar jau de
dasi pietums svočia, jaunoji ir vainiksegė kar,u )
Včdlavimas tėvams ir jaunajai yra visų
liūdniausias laikas. Jaunoji slankioja, dažnai
nuo akių ašaras šluostydama. Jaunuomenė
dainuoja, žaidžia, o jaunosios motina šitaip
užtraukia:
Dukrele mano,
Jaunoji mano,
Oi, ai, ai, nustosi vainikėlio.
K ad to nustosi,
Kitą nupinsiu,
Oi, ai, ai, neteksi sesės rūtelių.
Kad ir nupinsiu,
Bet nebnešiosi,
Oi, ai, ai, valelės nebturėsi.
Reiks vėlai gulti,
Reiks anksti kelti,
Oi, ai, ai, šeimynėlę budinti,
Kuodelį verpti,
Puodelį kaisti.
Oi, ai, ai, lopšelis linguoti.
Ir vyrelis migjnti.

Paskum moteriškos šitaip uždainuoja:
Seniai nekentė manęs tėtušis,
Nė rūtelių darželio.
- Rūtelių vietoj ne rugius sėsi,
Nearsi, neakėsu
Oi, pasigesi manęs, tėtuši,
Už pirm os savaitėlės,
Kai reiks samdyti,
Kai reiks maldyti
Samdininkę mergelę.
Samdininkė - vendrauninkė:
Nedirbs, kaip aš, darbo.
Per dieną arė - biržį atarė,
Bėrą žirgą privarė.
Seniai nekentė manęs motušė,
Nė margosios skrynelės.
- Vai, pasigesi manęs, motuše,
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Užpirmos savaitėlės,
Seklyčioj audėjėlės.
Skrynelės vietoj ne stakles kalsi,
Ne audėjas sodinsi,
Kai reiks samdyti,
Kai reiks maldyti
Samdininkę mergelę Samdininkė - vendrauninkė:
Nedirbs, kaip aš, darbelio,
Per dieną audė - mastą išaudė,
Lendrių skietą sulaužė.

Pagaliau vestuvininkai uždainuoja:
- Ko verki, mergele,
O ko verki, jaunoji?
O ko verki, dukrele,
Motušės paauginta?
- O kaipgi aš neverksiu,
Kurgi neraudosiu Stov žirgeliai pakinkyti,
Varteliai atdaryti.
A š motušei sakiau:
Vartelius uždarysiu.
- Viešėk, viešėk, dukrele,
Bent šią vieną dienelę!

Jaunoji, besirengianti važiuoti, girdėdama
paskutinį kartą dainuojant jos tėviškėj, apsik
niaubusi verkia trobos gale, užstalės kerčioj,
kuri seniau buvo vadinama verkiamąja vieta.
Senu papročiu toji vieta yra išpuošiama gyvo
mis ir negyvomis gėlėmis, išvainikuojama vai
nikais. Mat toji vieta laikoma vestuvių ar šiaip
jau iškilmių metu garbingąja vieta.
Bernams sukinkius arklius ir suvažiavus į
kiemą, vėdliai, jaunojo vardu, uždainuoja jau
najai:
- Eikim, sese, į lankeles,
Kur g e d margos volungėlės,
Kur gied volungėlės
Ir lakštingalėlės!
- Liūdni mano tie meteliai Nepatiešys nė paukšteliai
Reik man kelionėlėn
l svečią šalelę.
- Nesirūpink kelionėle Nė svetima šalele.
Eikim į darželį,
Skinkim vainikėlį!
- Nereikia man vainikėlio:
Turiu aukso bukietėlius.
Kad reiks išvažiuoti,
Turiu pasipuošti Šilką rūbai rubrentuoti,
Rubrentėliai puošėtuoti
Rubrento rubrentėlės,
Sidabro kurkelės,
Sidabro kurkelės,
Šilkų pančekėlės.
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- Stov žirgeliai pakinkyti
Ir varteliai atdaryti Tik mudviem bereikia
l karietą sėsti
D idį vargą aš turėjau,
K ol motušę perkalbėjau
Ir josios dukrelę,
Sau prietelkėlę.
Nesirūpink, tėtušėli,
Nei baltoji motušėle, Neb jūsų dukrelė,
Mano prietelkėlė.

Išvėdliuojami jaunieji atsisveikina su tėvais
ir vestuvininkais. Jaunoji seniau, tiek į šliūbą
važiuodama, tiek ir prieš išvėdliuojama, naujai
apsikaišo šventenybėmis, nes pašaliniai žmo
nės važiuojantiesiems juokų dėlei parengdavo
kely įvairių kliūčių, kas jaunosios būdavo vadi
nama burtais. Ir paprastai žmogus, keliauda
mas pamatęs kiškį ar katę per kelią perbėgant,
mano, kad kely nelaimė ištiks. O ką jau bekal
bėti apie jaunąją, važiuojančią į šliūbą ar vėdluojamą. Atsisveikinusi motina su dukterim
ją peržegnoja, kaip ir laimindama į sėkmingą
kelionę, į laimingą gyvenimą. Prieš išvažiuoda
mas piršlys gauna pjūklą ir kirvį kely pasitai
kančioms kliūtims nugalėti. Be to, jis prašo py
rago, degtinės ar vyno stikliuko, sūrio ir kitų
smulkmenų, kad parvažiavęs turėtų ką parody
ti. Jei jaunosios tėvai, ypač motina, yra nešyk
štūs, tai piršliui visko duoda.
Pirmasis iš kiemo išvažiuoja piršlys tais pa
čiais, kad ir nuplyšusiais, papuošalais, paskui
jaunavedžiai viename vežime su vežiku, toliau
vėdliai su pasekėjais bendrame būryje. Pasiju
dinus važiuoti vieni ir kiti atsisveikindami mo
ja rankomis, nosinaitėmis. Jaunasis pasiima
kelis muzikantus, kurie griežia kely ir atvažia
vę į jaunojo pusę.
Vestuvės pas jaunosios tėvais kaip ir baig
tos, nes, išvažiavus jauniesiems, vėdliams ir pa
sekėjams, lieka tik seniai ir dalis jaunuomenės.
Nors ir linksminamasi, šokama, bet jau vestu
vių nuotaikos nebejaučiama. Viskas tęsiasi iki
tol, kol sugrįžta pasekėjai antrą dieną.
* *
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Vėdlaujantiesiems jaunuomenė miškuo
se, daubose, atkalnėse ir siaurumose daro kliū
tis: skersai siauro kelio perkasa gilų griovį, ki
tur užtiesia smaluotas vadeles arba skystgrobius, uždega ilginių kūlius, kadagių malkas
(krūvas), kaimuose užtveria stiprią tvorą, prie
kurios sustoję pusberniai, bernai reikalauja
butelio degtinės, siūlydamies išardyti; miškuo
se užverčia kelius medžiais ir patys išbėgioja.
Kai kur jaunuomenė taip yra įnirtusi "spąstus
spęsti", jog ir patys eiguliai, keliais vaikščioda
mi, neišsaugo. Gerieji pažįstamieji, gyveną
prie kelio, pakeliais uždega žiburius, kad jau
nuosius pagerbtų.

III
Vestuvės pas jaunąjį sudaro antrą vestuvių
dalį. Kadangi seniau vestuvės tęsdavosi visą sa
vaitę, tai ir jaunojo pusėj likusiosios vestuvių
dalies apeigos ilgiau užtrukdavo.
1. Lauktuvės
Prieš lauktuves jaunojo namuose yra didis
sambrūzdis. Laukiantieji jaunųjų paivėdlavimo namiškiai iš anksto iš trobos išneša nerei
kalingus baldus, iškibo sienas, lubas nubaltina,
grindis ir takus apibarsto smulkiomis žalių
eglių metūgėlėmis (šakelėmis), kambarius ir
prieangius papuošia vainikais, paveikslus ap
vainikuoja mirtų, bruknių ar šundriekių vaini
kais, apsagsto bukietais, palubėse ant siūlų ar
ašačių prikabinėja popierinių arba iš kiaušinių
kevalų padarytų paukščiukų, kuriems kojas,
sparnus ir uodegas padaro iš popieriaus, o gal
vą ir snapą iš nekeptos duonos arba molio. Ati
darius duris tie paukščiukai "skraido", kas vai
kams sudaro didžiausio smalsumo.
Žemaičiai naminiu būdu dirbtus žibinčius
prieš lauktuves iškabinėja apie namus, kiemo
medžiuose, prieangio vainikuose, ant tvoros
mietų, apdeda namų langus. Tokius pat žibin
čius iškabinėja ir pakelėse, maždaug už kilo
metro prieš namus, gal 100 metrų atstume nuo
vienas kito. Tie žibinčiai padaromi šitaip: pai
ma didelių raudonų, geltonų ir baltų burokų ir
nudrožia jiems žieves ir į išskrostą kiekvieno
vidų įdeda uždegtą paprastą laibą taukinę žva
kelę; kai kurių viršų apvynioja kitokių spalvų
popieriais. Visi kartu sužiebti žibinčiai tam
sioje aplinkos žalumoje atrodo kaip puikiausia
didmiesčio iliuminacija,
Apybrėškiu pradeda rinktis kviestieji lauktuvėsna svečiai, kurių kiekvieną šeimą atskirai
priima muzikantai ir tėvai, apsirengę išeigi
niais rūbais. Štai, kaip seniau atrodė paprastas
žemaitis ūkininkas, pasipuošęs lauktuvėse
išeiginiais rūbais. Apsivilkęs gražiu pilku arba
rudmiliu bei žilmiliu nauju atsegliotu surdotu,
žaliomis, raudonai atlanguotomis, kelnėmis,
apsiavęs ilgais, iki linkmenų, ar trumpesniais,
iki pusės staibio, batais, kuriuos žiemą tepda
vo prie ugnies šildoma penėto paršo "bamba",
vasarą nesūdytais taukais, o vėlesniais laikais
varvaliu; apikaklę pasirišęs juodmargiu, baltmargiu ar visai juodu "kaklolaisčiu"; gražiai
nusiskutęs, susiraitęs ūsus, plaukus nusikirpes
žemaitiškai (apkerpami aplinkui). Jo žmona
maždaug šitaip būdavo apsirengusi: apsivilku
si ilgu sijonu su klotiniais kvoldais (sijonai bu
vo spalvotų kartūnų arba languotų naminių
audeklų), kitokios spalvos naminės medžia
gos, jei buvo turtinga, čerkesine (pirktine) ”nažutka"; senovėj - susirišusios galvas užpakaly,
vėlesniais laikais - senosios apsigaubusios žič
kiniais raiščiais ar lapuotomis skepetaitėmis,
jaunosios - vienplaukės; apsiavusi "čvertbačiais", pusbačiais ar "kamašais" (pusbačiai ir
"kamašai" atsirado vėlesniais laikais). Žinoma,

dabar visi vestuvininkai būna apsirengę naujos
mados rūbais.
Parvažiuojančių jaunųjų, vėdlių ir pasekė
jų, jų tarpe piršlio, "maršalkos" ir svočios, ku
rie visą laiką skuba, jaunojo namuose laukia
nuo pat apybrėškio. Išsiunčia už namų kelis pu
sbernius, piemenis "žvalgais", kurie, stovėdami
atokiau nuo lauktuvių triukšmo, išgirdę skam
bant ar dūdininkus grojant, galvotrūkčiais bėg
davo pranešti namiškiams. Namiškiai tuoj
kiekvienas šoka prie savo darbo. Vieni skuba
degti žibinčius, tėvai rengiasi pasitikti jaunuo
sius, muzikantai išbėga kieman, šalia tako, užgriežti.
Parvėdlavę sueina į gerąją prieklėčio ka
marą (į "špykėrių"), kur yra sudėtas jaunosios
kraitis. Jaunoji, vainiksegė ir svočia ten paside
da viršutiniuosius rūbus ir apsirengia šliūbiniais rūbais; jaunajai uždeda "velioną" ir šliūbinį vainiką, žinoma, jei nebuvo darytos jauno
jo pusėj sugultuvės. Vyrai atskiroje kamaroje
pasideda viršutinius kelionės rūbus, t.y. ap
siaustus. Paskum visi eina j trobą. Prieangy
juos pasitinka tėvai su lėkšte, kurioj yra pusriekė duonos, žiupsnys druskos ir pusė stikliuko
vyno. Prieš tai maršalka pasako savo žodį. Se
niau tėvai, priimdami jaunuosius, sėdniuje pa
dėdavo apdengtą staltiese staliuką tokį pat,
kaip ir parvažiavus po šliūbo, o ant jo būdavo
padedama minėtoji lėkštė, kryžiukas ir uždega
mos dvi gramnyčių žvakės.
Pasisveikinę su tėvais eina vidun. Ten ei
nant "maršalka" ar piršlys jaunųjų vardu kalba
tėvams: "Vesk, vesk ir įvesk ir daugiau niekuo
met nebeišveskl" Esančius viduj jaunavedžiai
pasveikina. Įėjusieji randa apdėtus stalus tėvų
rengtais vestuvių pyragais, ir kviečiami užstalėsna. Stalo gale, po šventųjų paveikslais, ati
tinkama tvarka yra jau iš anksto rūtų šakelėmis
padalytos pirmosios jaunavedžių vardų raidės,
- ir be jokių nurodinėjimų jaunieji susėda sta
lo galan tokia pat tvarka, tėvo vadovaujami,
kaip ir per "parėtkos pyragus". Tik čia susodi
nami tuoj po vainiksegių pasekėjai, po šių - vė
dliai, toliau kiti lauktuvininkai.
Svočia dažniausiai savo rengtus pietus a t
važiavusi duoda, bet jeigu kartais tuoj atvažia
vus valgyti kviečia tėvai, tada svočia savo pie
tus duoda vėliau.

kiekvienam po pirštines, kojines, juostą ar
rankšluostį... Jaunajai baigiant dalyti menkas
dovanas, moterys pašiepdamos šitaip dainuo
ja:
Ai, ai, ai, man bėda,
Yr vargai, klapatai/
Iš tos marčios dovanų
Yr juokų ir klapatiį.
Dėjau į skrynelę Skrynelėj netilpo,
Svėriau ant kartelės Kartelė palinko.
A r bus kiaulei pantelis,
A r ožkelei sietelis.

Po to prasideda šokiai, žaidimai, pasilin
ksminimai. Šokius pradeda kuris lauktuvininkų (žinoma, vyresnis), išvesdamas jaunąją šok
ti, jei vainiksegis patsai neišveda. Jaunajai
"šokius atidarius” eina šokti ir kiti, tik pirmąja
pora išeina jaunavedžiai, kartais ir kiti. Šoka
"piršlį" ir kitus šokius.
Baigus šokti, moteriškos žaidžia "mieželį".
Trys moteriškos sustoja, sudeda kryžmai deši
nes rankas delnais apačion, ir, aplink troboj
vaikščiodamos dainuoja. Išdainavusios po po
smą, muzikantams griežiant, ima šokti. Štai
žaidimo žodžiai:
1. Pasėjau mieželius
Lankoj, lankoj,
Parvedžiau mergelę
Rankoj, rankoj.
2. Žali m ano mieželiai
Lankoj, lankoj,
Graži mano mergelė
Rankoj, rankoj.
3. Pasėjau mieželius
Į aph’arą,
Parvedžiau mergelę,
Kaip aitvarą.

Vestuvininkai šoka, žaidžia ir linksminas
iki vėlaus vakaro. Visi šios vestuvių dalies
apeigų dalyviai, be perstojo vaišinami, kol atei
na laikas jauniesiems gulti.
3 Jaunųjų sugultuvės

2. Svočios p ie tū s
Svočia tiems pietums atsiveža savo kaštu
patiektus valgius. Pasekėjai nieko nesiveža.
Čia svočia pati daro tvarką ir sodina visus sta
lam tėvus stalo gale, kairėj pusėj jaunųjų, an
troj jaunųjų pusėj - vainiksegius susodina. Vė
dliai gauna vietas šalia tėvų ir vainiksegių, to 
liau kiti - lauktuvininkai, pasekėjai. Pietų me
tu pasekėjų vadovaujami svečiai uždainuoja.
Po svočios pietų jaunoji dalija vyro gimi
nėms ir namiškiams šitokias dovanas: uošvie
nei duoda suknelę, uošviui - kostiumą, "švogerkoms" (jaunojo seserims) padalija po šilkinę
skepetaitę, "švogeriams" (jaunojo broliams)

Vėlų vakarą jaunieji, seniau "maršalkos",
dabar piršlio, nuvedami gulti.
Lova jauniesiems yra pataisoma iš anksto,
tuoj paivežus kraitį.
Lovą švęstu vandeniu apšlakstydavo jau
nojo tėvai sugultuvių vakarą taip pat, kaip jau
nosios pusėj jaunosios tėvai apšlakstydavo
jaunųjų lovas, vengdami "metamų" burtų.
Prieš guldama jaunoji pasideda "velioną"
ir vainiką, kuris jau po svočios pietų yra pakei
stas iš šiiūbinio (šventintojo) į paprastą. Nei
vainiko, nei "veliono" jaunoji niekada nebega
li užsidėti.
Žemaičiai ir turi prietarų apie sugultuvės.

Sakoma, kad katras sugultuvių vakarą
greičiau užmiega, tas pirmas mirs, katras pa
skiau - ilgiau gyvens. Be to, tikima, kad jauna
jai visada "metami" burtai. Jei sugultuvių nak
tį jaunoji sučiaudės ir niekas jai neatsakys į
"sveikatą", ji mirs.
Jauniesiems išėjus gulti, jaunimas ir sve
čiai ilgą laiką linksminasi, šoka. Be kitų juokų,
jie apie pusę visos nakties praleidžia sūriui ka
poti. Sūrį kietą ir butelį vyno ar degtinės pir
šlys gauna iš motinos ar iš jaunosios. Pamatę
įeinantį piršlį su sūriu, visi vestuvininkai puo
la jo iš piršlio atimti. Pakelia didžiausią triuk
šmą, vieni kitų galvomis eina. Piršlys narsiai
gina gautąją dovaną: kiša antin, kišenėn, po
pažastim, kartais ir patsai virtęs prigula, kad
tiktai niekas iš jo sūrio nepagautų. Po ilgo lai
ko, prialsinę piršlį, sūrį atima, bet atėmę vėl
kiekvienas nori atimti - vis tiek niekam neno
ri įduoti. Bet, matydami pavojų, pagaliau me
ta kitam, toliau esančiam, kuris vėl, kiek beį
manydamas, ginasi ir t.t. Pagaliau, visi privar
gę, įsineša trinką, kirvį ir medžių skaldomąją
kūlę. Padeda ant trinkos (kaladės) minėtąjį
sūrį, kitas laiko ant jo kirvio ašmenis, dar ki
tas, kurs narsesnis, atkylėjęs daužia. Bet jie
išmuša ir grindis, o sūrio nesukapoja greit, nes
atkylėjus kirvis atitraukiamas. Ir taikliai retai
teuždaužia. Pagaliau sukapojusiems sūrį pir
šlys duoda po "burnelę" ir padalija po gabaliu
ką (žinoma, jau nebe to paties - kito) sūrio.
Po tos ceremonijos pašokę kiek, kol mu
zikantai neatsisako griežti, nueina gulti. Tuo
ir baigiasi antroji vestuvių diena.
4. K eltuvės
Anksti lytą, auštant, muzikantai pakilę
skubinasi jaunųjų keltuvėsna, kad jie neatsi
keliu nepažadinti. Pas klėties duris sustoję
muzikantai užgriežia maršą, o moteriškų bū
tys uždainuoja dainą:
Ai, ai-ai-ai, abudu jaunuf
Kas pažadins anksti rytelį?
Kas išgindys piemenėlį?
Tad aš nekalta, jaunas berneli,
Kam budavojai aukštą svirnelį,
Kam budavojai aukštą svirnelį,
Kam dėjai langus į vakarėlį,
Tad aš prašysiu seną močiutę,
Kad pažadintų ankstų rytelį
Ir išgindytų piemenėlį.

Baigus dainuoti jaunasis atidaro svirno
duris, muzikantams duoda rublį, o jaunoji kietą geltoną, kaip vaškas, sūrį, pirštines ir
degtinės butelį. Muzikantai, dovanomis neši
ni, grįžta į trobą, juokdamiesi, kad jaunieji Šią
nakt sūrį suspaudę. Jaunasis vėl uždaro duris,
baigia rengtis ir paskum ateina su jaunąja į
trobą. Sukyla ir kiti svečiai, muzikantų paža
dinti, suvažiuoja kaimynai.
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Atsikėlusiems jaunavedžiams duoda "iš rė
čio" pirmą rytą praustis, t.y. dubenį, kuriame
prausiamasi, įdeda į rėtį.
Einančio į trobą šį rytą piršlio neįleidžia į
vidų - stumia jaunimas jį atgal laukan ir šaudo
jam į veidą iš kurkimų vaikų "revolverių", rei
kalaudami išsipirkti. Jis išsitraukia iš kelnių
kišenės butelį degtinės, - ir durys jam atdaros.
Susirinkusiems svečiams duodami pusry
čiai. Atėję jaunavedžiai prie stalo galo, randa
savo vietoj, kurioj jie turės valgyti, apverstą
lėkštelę, po kurios kai kurie vestuvininkai, jei
jie yra ant jaunųjų pikti, padeda lėliukę, o kiti,
esantieji jo daliai "geros širdies" - "kvietkelių".
Jauniesiems kartais padeda valgyti iš vienos
lėkštės ir vienu peiliu ir Šakute, Bet. jei kariais
per valgius pritrūksta lėkščių, tai visada jaunie
siems prisieina valgyti iš vieno indo.
Baigdami pusryčius dainininkai sudainuo
ja:
- Seredos rytelį
Anksti atsikėliau,
Veiziu žiūriu - ant galvelės
Nebėr vainikėlio.
Eikiv, sese, į darželį Skinkiv vainikėlį.
A š suskinsiu, tu nupinsi
Rūtą vainikėlį.
- Nezvatijo motušėlė
Į darželį eiti,
Nezvatijo motušėlė
Rūtelių laužyti
Gana rūtas belaužyti
Šakas belankstyti!
Gana vainiką bepinti,
Gana bedėvėti!

Vieni šią dainą dainuoja keltuvių lytą, pu
sryčių metu, o kiti - per martuotuves.
5.Martuotuves
Martuotuves prasideda po aukščiau minėtųjų pusryčių, iš anksto yra parengta vestuvi
ninkų sumanumu kėdė jauniesiems kilnoti.
Kėdės sėdynė yra padengta mažu kilimėliu; vi
sa kėdė, nuo atkaltės iki pat žemės yra apvaini
kuota, atkaltę išpuošia levendromis ir kitais ža
lumynais, taip, kad išpuošimai baigtųsi lygiai
ties jaunosios ir jaunojo galvoviršiu.
Per martuotuves kilnoja pirma jaunąją,
duodami jai teisę, savo, vestuvininkų, įgalioji
mą šių namų šeimininke tapti, paskui jaunąjį,
kurį pakelia pilnateisiu šeimininku arba *gaspadorium".
Martuotuvių turinys, idėja visur ta pati, bet
jų apeigos atskirose apylinkėse yra šiek tiek
skirtingos.
Pavyzdžiui, Platelių apylinkėse jaunosios
martavimo apeigos atliekamos "špykėriuje", o
jaunojo - kieme, todėl, kad jaunajam reikia su
nešti bei suvesti visus, ūkio gyvenime reikalin
gus padargus, gyvulius. "Maršalkos", o šiais lai
kais piršlio vadovaujami į "špykėrių" susirenka
visi vestuvininkai ir jaunasis su savo tėvais, pa
sodina jaunamartę aukščiau aprašytojon kė
dėn ir visi, kiek tik kas gali, tolimieji kad ir pir
štais prisiliesdami, kilnoja, šaukdami: "Valio!"
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Pasodindami jaunamartę kėdėn nusega jai vai
niką nuo galvos, jeigu jis dar nenuimtas, galvą
jai apgaubia didele raudona skara, prisega jai
prijuostę. Jeigu "maršalka" ar piršlys pakilnoj s ir tebesėdint kėdėj sako prakalbą, tai pra
kalbos metu, paminėjus indų rakandų pavadi
nimus, tuoj atitinkamai atnešdami ima dėti jai
į skreitą koštuvį, samtį, menturį, molinį dube
nėlį, o šalia jos - katiliuką ir įvairius kitus indus,
be to, šluotą.
Paskum kilnoja jaunąjį: sodina jį į kėdę, už
mauna jam kepurę, kojas dažnai apmausto
klumpėmis ir kieme tokiu pat būdu kiloja. Pa
skum, sakant prakalbą apie jo busimąjį gyveni
mą, užkabina jam ant peties sėtuvą, įduoda
raktus, šalia padeda kirvį, dalgį, pjūklą, grąžtą
ir kitus smulkius daiktus, atveža vežimą, žagrę,
akėčias, roges, kopėčias, atveda arklį ir kitų gy
vulių po vieną. Jaunąjį kilnojant moteriškos,
graudindamos jaunąją, dainuoja šitokią dainą:
Jei nemoki kelnių siūti,
Nereikėjo mano būti.
Verksi, mergele,
Verks ta vo širdelė.
Užsikaisi puodilėlį Išlaks katitis tau pienelį.
Verksi, mergele,
Verks tavo širdelė.
■ Jei neverksi martuojama,
Verksi vyro laiduojama.
Verksi, mergele,
Verks tavo širdelė.

Pakėlę jaunąjį nauju šeimininku, turi atim
ti šeimininko rangą iš senojo "gaspadoriaus",
ūkio savininko. Tam tikslui jie, ton pačion kė
dėn vėliau pasodinę bernų kurį, kilnodami mi
ni jaunikio tėvo vardą, šaukdami senąjį, kaip
atsigyvenusį, nustojusį savo pirmykštės galios
tame ūkyje.
Tuo tarpu senės moteriškės, apspitusios
jaunąjį, dainuoja jį graudindamos:
Motušėle, lelijėle,
Aš gavau bernelį tingineiį Ne artojas, ne šienpjovys,
Negerų namelių gaspadorius.
Kas dienelė karčiamėlėj,
Kas miela naktelė p o staleliu,
išars kelius, užsės rugius Neberasiu kelelio
Pas motušėlę Aš, rugelius praskleisdama,
Vasilkėles suskindama,
Ištiesiu ledelį pas motušėlę.

Tuo metu jaunoji graudžiai verkia. Muzi
kantai, norėdami nutraukti graudinimus ir nu
raminti jaunamartę, užrėžia, arti prie klėties
priėję, smarkų maršą, norėdami peršaukti jų
riksmą. Šios, ką sugriebdamos, veja juos šalin.
Pradėjus joms vėl dainuoti, išblaškytieji muzi
kantai tą pat pakartoja, ir vieni, ir antri vykdo
savo užsispyrimą, kol pagaliau abiems nusibo
sta. Po martuotuvių jaunamartė duoda muzi
kantams dovanų dvejas pirštines, stikliuką vy

no ar kita ko. Jei muzikantų yra daugiau kaip
du, o pirštinių daug nebeturi, tai jaunamartė,
muzikantams nematant, parenka tiek molinių
dubenėlių, kiek yra muzikantų, ir po kiekvieno
pavožia tai po vienas pirštines, tai po stikliuką
vyno. Atvestiems muzikantams ji pasiūlo už jų
nuoširdumą pabandyti savo dovanų laimę.
Ylakiškiuose abu jaunavedžius kilnoja tro
boj. Todėl jaunajam čia nebesuvelka tiek daug
ūkio darbams reikalingų daiktų. Arklį įveda vi
dun arba prie trobos angos, parodo ir vėl nu
veda atgal.
6. P iršlio korimas
Trečią vestuvių dieną, tuoj po martavimo,
pasekėjai ima rūpintis piršliui padalyti galą - jų
pareiga piršlį pakarti.
Vai, tu piršly, tu, melagi,
Tu pradėjai visą pradžią,
Tu pradėjai visą pradžią,
Mane, jauną, į nevalią.
Piršlys šelmis, melagis,
Piršlys gyrė vietelę.
Sakė, mūro dvarelį
Krikštolo langeliais.
Kai aš jauna atėjau,
Nieko gero neradau.
Dangum kloti stogeliai,
Virkščioms kimšti langeliai.
Piršlys šelmis, melagjs,
Piršdams didžiai melavo.
Sakė, kalne rugelius,
O pakalnėj fcvietkelius.
K ad aš jauna atėjau,
Nieko gero neradau.
Kalne buvo smilgelės,
O pakalnėj dirselės.

Pasekėjai pasiūlo piršlį karti, bet korimo
vadovu prikalba ką nors iš kaimynų, nebuvu
sių vestuvėse, dažniausiai jų berną, kuris ima
vestuvininkus "kiršinti" prieš piršlį ir kuris sa
vo liežuviu padaro tai, kad visi vestuvininkai
susiskirsto į dvi puses - smerkiančių ir ginan
čių. Pirmoji aiškina, kad piršlys esąs kaltas ir
reikiąjį kaip nors bausti už jo melagystes, suk
tybes, antroji išranda piršlį nekaltą esant.
Iki gultuvių ar martavimo niekas negali
pradėti smerkti piršlio, juo labiau negali pra
dėti jo korimo apeigų. Jei ir daug anksčiau ka
ria piršlį, pasidarę "balvoną", bet patsai piršlys
tokių ceremonijų nepriima, ir pusberniai ven
gia jį arčiau susitikti.
Jau trečią vestuvių dieną "yra papliopęs,
kaip varna, pempesoką užlesusi", nes per kiek
vieną valgį atsiranda drąsuolių, kurie jam pri
kaišioja: "Paskutinį kartą valgai. Iš tavo dantų
bus kalčiukai, iš stibukaulių būgnui medukai ’
ir t.t. Pagaliau prieina prie to, kad paskaito
jam dekretą, kurį būtinai turi skaityti iš rašto,
o ne žodžiu sakyti.
Skaitytojas pasistoja ant krėslo, įsideda
smerkimo dekreto raštą į rėtį ir skaito.
"Nepaprasto melagio piršlio Vaištaros,
garsingos pabaigos gyvenimo dekretas, išduo
tas Didžiojo Karaliaus Zigmanto III vardu.

Metuose šiuose, tuose, anuose, kada katės
šunis pjovė, zuikis būgną mušė, lokys ragą pū
tė; kad gelžinsnapiai per mūsų žemę lėkė,
šunes giedojo, gaidžiai lojo, arkliai dantimis
brazdino, stirna su pelėda šokinėjo, žuvys la
kiojo, driežas į gegužę veizdėjo, bobos veršius
kirpo, mergaitės tekėti nenorėjo, vaikiukai jų
nebmylėjo; kad riestainiais snigo, vaikai per
kiauras naktis nemigo, - tuokart vilkas, tą tren
ksmą išgirdęs, dideliai persigando - nebeveizė
jo, kur veršiai, kur banda, o iš tos baimės stai
ga pašoko bėgti, bebėgdamas šoko per kelmą
ir išspyrė vaikiuką. Šį žmonės praminė briedai
čiu, nes buvo toks smarkus, kaip ežys, taip su
gebąs suktis, kaip girnų apatinis akmuo. Tas
derlingas ir guvus vaikiukas capt nutvėrė vilkui
trumpai už uodegos ir nepaleido. Vilkas bėgo
per Kempėbalių sodžių; nutrūko jo uodega, o
vaikiukas - bents - parvirto. Išaugo paskui į
veltėdį, baisų melagį ir tarsi vagį, nes apgavo ir
pavogė gyvą gražią Petronėlę. Bet kaip apgavo
ir pavogė? Šitaip šiaip: pasišovęs, girdi, į pir
šlius, atvyko į Erdiškių sodžių ir pasakė Pacelių Kazį esant Kempėbalių sodžiaus ponaičiu,
gyvenantį didžiame mūro dvare, kurio stogas
esąs klotas lašinių paltimis, langai deimanto,
takai sūriais išgrįsti, lieptai ir tiltai marmuro,
nuo daugybės dešrų akėčias lūžtant, šulinys
medaus ir pieno prigožtas, daržinės javų pripil
tos, svirnai šiaudų prikimšti, alaus ežerai, deg
tinės kūdros pilnos ir sviesto devyni tarpai pri
žardyti, arklių bandos, avių ir kiaulių daugybė.
To viso pameilusi, Petronėlė pažadėjo tekėti,
ir ištekėjo už Kazimiero. O mes visi, čia atvykę,
randame paprasto žmogaus gyvenimą, iš med
žio padirbtą, šiaudais klotą, tūlus langus, len
telėmis uždarytus. Šitai tau penkios! Pamatę
esą apgauti, ryžos tokį piršlį melagį apkaltinti.
Zigmantas III, Karalius, per vesolą (?),
išleistą 1664 metuose, įsakė tokius melagius
apgaudinėtojus šunimis užpjudyti, ar, už kar
klyno pastačius, su grybų kotais užmušti, ar,
palapinus ant stogo, kopėčias atimti, ar, pasta
čius ant liepto, pastumti į upę be ramsčio, ar,
tiesiog sakant, pakarti ir priartinti prie dan
gaus.
Mes tada, gale savo rankomis pasirašiusie
ji, pildydami tuos garbingus įstatymus, nu
sprendėme didį melagį Vaištartą pakarti.
Pakorę nemažą pelną gausime, nes iŠ karuoklio makaulės bus likterna, iš akių špunkos,
iš nosies šnipkos, iš dantų priekalai,iš liežuvio
pakala, iš gerklės tūba, iš stemplės virvė, iš pil
vo būgnas, iš grobų vėdarai, dešros ir stygos, iš
šonkaulių akėčios, iš plaučių dumplės, iš riet
kaulių kočėlai, iš stabukaulių patrūbočiai, iš
rankų grėbliai, iš letenų keltuvės ir iš nagų sa
gos.
Bet kam čia ilgai tauzyti ir skaldyti. Imkit,
vaikiukai, ir tempkit! Po ta ištarme savo ran
kas pasidėjo: Juozapas Margis, Kazimieras
Dargis, Pilypas Pilvočius, Jonas Kupročius ir
kiti”.
Pastaba: išrašyta iš vadovėlio mokykloms
parengto ”Mūsų tautosaka”.
Šisai dekretas, imtas iš M.Valančiaus "Pa
langos Juzės”, sako, nesąs pilnas ir visiškai ori
ginalus, buvęs platesnis ir daug vulgariškesnis.
Pavyzdžiui, kad ir pati dekreto pradžia, kiek
pamenama, buvusi kitokia, būtent: ”Štai de

kretas, tau išduotas nuo Zigmanto, karaliaus,
metuose šiuose, tuose ir anuose, išrašytas se
nos bobos pryduruose...; kad gelžinsnapiai per
mūsų žemę jojo...; kad arielka lijo...; ant kalno
išvesim, baravykų kotais užmušim, šunimis išpjudysim... Nesitikėk, kad tu esi stiprus ir nar
sus, kaip kuilys ar paršas, pasiuj, kad tave išve
sim iš trobos, tuojau bus iš tavęs vėdarų ir sriu
bos...”.
Žinoma, Valančius, pirmiausia, kaip dvasi
ninkas, galėjo patsai iš žmonių gauti išbrauky
tą tekstą; arba kitas vietas ir patsai galėjo išme
sti, nes jam, kaip dvasininkui ir auklėtojui, be
abejo, svarbiau buvo gerosios, estetiškosios
pusės. Todėl nenuostabu, kad ciniško teksto
vietos ir jo paties galėjo būti išleidžiamos, o
vulgariškumai sušvelninami
Perskaičius raštą pradedama piršliui už pa
karpos imti. Stengiamasi jį tiesiog iš užstalės
vesti prie kartuvių. Bet jo gynėjai vėdliai užsė
da užstalę ir neišduoda kaltininko. Tada jauni
mas iš lauko pusės nori įsikasti prie piršlio pro
pamatus, kad galėtų už kojų sugriebęs ištrauk
ti jį lauk. Bet tėvai, nenorėdami nuostolingų
”štukų”, duodami jaunimui butelį degtinės ar
pinigų, sulaiko jį. Pasekėjai, norėdami piršlį
lengvesniu būdu pačiupti, užpirkę muzikantus,
veda po vienas kito užstalėj esančias šokti. Tuo
tarpu išvestųjų vieton sėdasi kitos moteiys,
dažniausiai senosios, kurios stoja už piršlį, kaip
ir visi susituokusieji. Vėdliai, norėdami piršlį
išgelbėti iš jaunimo, dabar jau patys užperka
tolesnius šokius. Taip ir nepasiseka be 3-4 va
landų piršlio išvesti iš užstalės. Pagaliau, priė
jus vargais negalais piršlio eilei (moteiys dėl
nuovargio nebesėda prie jo šalies), pastarasis
yra išvedamas "šokti” paties pasamdytojo kori
ko. Prieš tai abu, ir piršlys, ir korikas, iš jauno
sios yra gavę po rankšluostį. Priėjęs korikas už
meta savo rankšluostį piršliui ant sprando ir
tempia iš užstalės aslon. Asloj jaunimas su su
situokusiaisiais, sudarę dvi priešingas grupes,
vieni traukia pro angą, kiti į užstalę stumia.
Jaunimas, gavęs viršų, ištraukia piršlį į sėdnių.
Sėdniuje piršlys jiems duoda butelį, kad
užuot jį patį korę, pakartų "balvoną”, kuris iš
anksto parengtas stovi tamsioj sėdniaus ker
čioj, saugojamas, kad nepavogtų vėdliai ir tuo
nesutrukdytų piršlio korimo.
Gudriajam piršliui įsibrukus savo ran
kšluostį kišenėn ir paslėpus, jaunieji vyrai, ko
riko vadovaujami, velka užnertu už kaklo ran
kšluosčiu per kiemą, spardydami, mušdami, rė
kaudami prie medžio "piršlį" - šiaudų iškamšą,
apvilktą senais nudriskusiais, nuplyšusiais dra
bužiais, apautą kiaurais batais, klumpėmis ar
naginėmis, apmautą "varnų iškapota" kepure.
Privilkę prie reikiamos vietos ir rankšluostį pa
keitę virve, pakelia keli vyrai sukibę "melagį"
ant sausos, o ne ant žalios šakos todėl, kad me
dis nuo tokio "bestijos", "stervos" korimo ne
nudžiūtų.
Pakorę "piršlį" susirinkusieji pakelia did
žiausią triukšmą: džiūgauja, rėkauja, šaudo,
mėto jį akmenimis, štripiniais.
Nuėmę nuo kartuvių "balvoną", karučiais
pavėžina jį po trobą, kitas, pasiėmęs į glėbį,
šoka... Iš čia neša į virtuvę, kur kiša virėjoms į
katilus. Šios nuo tokios baidyklės kuo nors išsi-

perka. Reikalauja ir iš jaunųjų išsipirkimo - no
ri "piršlį" paguldyti jaunųjų lovoje. Vėliau mer
gaitės nuo jo išperka savo rūtų darželį, nes jau
nimas siūlosi tenai šį "negyvėlį" pakasti. Grįžta
velkini juo į trobą ir rengias ir čia kasti duobę,
bet čia jaunasis išsiperka. Dar pavalkioję jį vie
nur kitur - metę į vandenį nuskandina durpyne
ar kūdros dumble, nes jam "nebėra vietos že
mėj". Kiti kartais nuneša į duobę ir pastato ko
jomis ant žemųjų ardų, o į aukštųjų ardų tarpą
įspraudža galvą; kartais ir kitaip įkaria į ardus.
Taip baigiasi piršlio "kūnas", o "dūšia" pasiro
do aukštai, ant stogo kraigo, bekenčianti po
mirtines kančias (mat, piršlys pasilipęs ten pe
riasi su šluotražiu, vanta ar kadugiu). Ir jai,
"prakeiktajai", jaunimas paleidžia šūvių, bet "dvasia" prieš tai pasistengia pranykti antroj
pusėj stogo. *
Nusikračius piršliu duodami pietūs, ir po
pietų pradeda rengti arklius pasekėjams grįžti.
Piršlys valgo pietus kartu su visais kitais jau
niekuo nebesigirdamas, neberėkaudamas...
Pasekėjai grįžta į jaunosios pusę tuo pačiu
laiku, kaip ir išlydėję iš ten jaunąją. Atėjus lai
kui skirstytis, "maršalka" traukia:
Sveteliai, namo', namo f
Kaimynai, namo, namof

Tai išgirdę, visi subruzda: vieni taisosi išva
žiuoti, kiti - išleisti. Pastarieji dainuoja dainas,
kurių viena šitokia:
A š mergytė, kaip rožytė,
Kaip daržely aguonytė.
Lia, lia, lia-lia-lia,
Kaip daržely aguonytė!
Ir vaikinai, kurie jauni,
Paskid manęs eidami,
Lia, lia, lia-lia-lia,
Paskui manęs eidami!
Visi žmonės man kalbėjo,
Kad aš \yro negausiu.
Lia, lia, lia-lia-lia,
Kad aš vyro negausiu!
Bei aš gavau tokį vyrą,
K ad ir visiems gailu yra, ir Lt.
Visi žmonės man taip sakė,
Kad aš bobos negausiu, ir Lt.
Bet aš gavau tokią bobą,
Kad ir vaikų pilna troba, ir Lt.
Nuplyšo paukščių sparneliai,
Po miškelį beskraidant, ir 1.1.
Nuplyšo žmonių liežuviai,
A pie mudu bekalbant, ir 1.1.
Dievui tiko, žmonės pyko,
Kad mes meilėj gyvenam, ir t. L

G rįžtantiem s pasekėjam s jaun am artė
įduoda paivežti "pyragų": babkų, sūrių, degti
nės ar vyno.
Jaunimas dar šoka, linksminas, žaidžia, kol
pagaliau ir jis išsiskirsto.
Pirmo sekmadienio pavakarę jaunieji kelia
¿vedybas, į kurias susirinkę giminės, artimieji
kaimynai pavieši, pasikalba vieni patys su jau
navedžiais, be jokių ypatingesnių apeigų, iškil
mių.
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APIE VIZUALINĖS ANTROPOLOGIJOS PRADMENIS
Tai paskutinis nuoširdaus lietuvių kino bičiulio ir tyrinėtojo KĘSTUČIO JANULAIČIO straipsnis. Po trečiojo vizualinės antropologijos filmų fe
stivalio užsukęs į Vilnių ir skubėdamas į Maskvą, kur jau trečias dešimtmetis gyveno ir dirbo, Kęstutis susižavėjęs pasakojo apie šią kino šventę, džiau
gėsi, kad ir Lietuva kruta: pavasarį rengia tarptautinį kino dokumentikos simpoziumą, kuria vizualinės antropologijos centrą. Kinematografininkų są
jungos salėje išplėtęs akis žiūrėjo senąją Lietuvos kino kroniką. Gal tikėjosi kur pamatysiąs savo tėvą, garsų istoriką A. Janulaitį? O gal persidavė sene
lio AJurašaičio - X X a. pradžios fotografo ir kino operatoriaus - aistra fiksuoti tikrovę juostoje?
Po kelių dienų - žinia: Kęstutis mirė per sekmadieninę lietuvių kalbos pam oką mūsų atsto\ybėje Maskvoje. Palaidotas Kaune. Liko pareiškimas
į Lietuvos kinematografininkų sėįjungą, pluoštai straipsnių apie lietuvių ir kitų tautų kiną, Maskvoje išleista originali knygelė apie Nemuno kraštą. Mėg
stamiausia pastarųjų metų tema - audiovizualinė antropologija. Kinotyros institute Maskvoje liko daug gerų jo bičiulių. Tai, kad ne vienas jų nešioja
ant krūtinės Sąjūdžio ženklelį, - irgi Kęstučio nuopelnas.
Parengę ir išleidę Kęstučio Janulaičio straipsnių rinktinę, ne tik pagerbtume lietuvių kino bičiulį, tai būtų rimta metodologinė paspirtis besiku
riančiai Lietuvos audiovizualinei antropologijai, o skaitytojui - svarbios kultūros žinios.

SKIRMANTAS VALIULIS
Pernai Pernu vykusiame trečiajame tarptautiniame vizualinės antro
pologijos filmų festivalyje Lietuva filmų pateikė daugiau nei anksčiau:
konkursui keturis, ne konkursui tris (prieš porą metų tarp septynių
dešimčių filmų, iš kurių trys ketvirtadaliai buvo tarybiniai, vos vienas lie tuviškas - "Dainoriai", vėlesniais metais iš vienuolikos tarybinių (atran
ka buvo griežtesnė) - jau du lietuviški: "Žmogus, einantis pelke" ir "Pa
buvom savam lauke").
Kodėl vizualinė antropologija? Todėl, kad kine pasaulis atgamina
mas vaizdu ir vaizdiniais. Nors žodis, muzika kine svarbūs, tačiau jie tik antraeiliai.
Vienas pagrindinių festivalio organizatorių - kino režisierius M ar
kas Soosaras, apibūdindamas vizualinę antropologiją* įspėja, kad jos
specialistai gali pasirodyti nuo visuomenės nutolę, per pasaulį iš festi
valio į festivalį keliaujantys žmonės. Jį reikėtų vadinti audiovizualinės
antropologijos festivaliu, nes tai dokumentinis kinas, fiksuojantis ir ti
riantis žmogaus veikią socialiniame, ekologiniame ir kultūriniame kon
tekste.
Pirmojo Pernu festivalio nugalėtojo Aseno Balickio nuomone, šis
mokslas esąs kelių krypčių. Viena jų - audiovizualinės medžiagos antro
pologinė analizė, kita - audiovizualinės dokumentikos panaudojimas
mokyklose arba muziejuose, kur sudaromos istorijos bei kultūros tyri
mų programos. "Mes stengiamės plėsti antropologų, kinematografinin
kų ir komunikacijos priemonių specialistų bendradarbiavimą", - sako
jis.
Šių dviejų vizualinės antropologijos entuziastų mintį tęsiant, galima
konstatuoti, kad pastaraisiais metais etnografinis filmas vis labiau vir
sta antropologiniu, t.y. įvairių, dažnai baigiančių išnykti etninių grupių
folklorą ir buities kultūrą filmavę režisieriai nebeapsiriboja vien liau
dies kultūros stebėjimu ir tyrinėjimu, grožėjimusi etnografiniais koncer
tais.
Dar neseniai kinas ir televizija nelabai galėjo parodyti, kad ištisoms
tautoms, mažoms etninėms grupėms gresia pavojus išnykti.Viskas ge
rai, jokių problemų! Visur klesti tautų draugystė. Režisierius iš Sverdlovsko Arkadijus Morozovas, nufilmavęs gerokai asimiliuotų Sibiro
tautelių būklę, dėl priverstinės migracijos iškilusią visiško išnykimo grė
smę, sako: "Dar visai neseniai kine matėme, kaip puiku gyventi gražios
gamtos fone, kokios šaunios ir saulėtos sporto varžybos, kaip tviska vaivoiykštės spalvomis tautiniai drabužiai, kokie dėkingi TSKP už didžią
tautų draugystę žmonių veidai".
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O ką,parodė Pernu festivalis? Daug kas pakrypo į gera, beje, ir lie
tuvių programa! Dokumentikos meistras Henrikas Šablevičius parodė
naujausią savo kino juostą "Čia mano nieko nėra" apie kaimo skulpto
rių Vilių Orvydą, kuris kartu su tėvu sodyboje prie Salantų per kokius
penkiolika metų iš akmenų, takelių, kanalų su vandeniu "sukūrė" savo
tišką "disneilendą". Labirintai ir įvairiausios pašiūrės, kur antkapiai gu
li greta lėktuvo detalių, fisharmonija - prie namų rakandų. Čia ir kam
pas ožkai, ir pastogė su krosnele, ant sienų - garsių žmonių portretai.
Koks nepaprastas žemaitis (o gal kiekvienas žemaitis - keistuolis?), pa
sak režisieriaus, "panteistiška siela". Bet laikas šuoliuoja, kai kas liko už
kadro: vasarai baigiantis, Vilius davė vienuolio pranciškono įžadus.
Vargu ar dabar tėvas Gabrielius neprieštarautų žodžiui "panteistiškas".
Filme jį regime dirbantį ir besimeldžiantį, arba koplyčioje, kurią gynė
nuo eilinio ateistų antplūdžio, ar kopiantį į Kryžių kalną.
Įdomu žiūrėti aštunto dešimtmečio pradžioje sukurtą Kęstučio Vai
švilos "Bačkorių". Šiame kino portrete svarbiausia - parodyti darbo eti
ką, kaimo žmogaus samprotavimus apie politiką, žmonijos ateitį, kas,
beje, visada buvo būdinga Lietuvos valstiečiui, šiek tiek pasaulio mačiu
siam. Herojus ne tik pats keliavo (tiesa, ne savo valia), bet ir gimtinėje
matė įvairiausių atėjūnų. Man regis, filmo autoriui pavyko sukurti tipi
šką lietuvių kaimiečio paveikslą.
Abu paminėti filmai - apie žmogų, suaugusį su aplinka, gamta, tra
dicine buitimi ir daugelio kartų kultūra.
Į festivalio rubriką "Kasdienybės šventės, tradicijos" pateko ir trečia
mūsų juosta "Eiti žydais" (autoriai - Rimas Kavaliauskas ir Vytautas Mu
steikis). Net Lietuvoje mažai kas žinojo, kad Žemaitijos glūdumoje Di
dįjį šeštadienį pasirodo persirengėliai - "žydai". Žiūri ir netiki, kad ir
šiandien tai įmanoma. Persirengėliai - iš dviejų pasaulių: gerojo ir blo
gojo. Nelabieji puldinėja besimeldžiančius žnyplėmis, mėgina nustumti
bažnyčios vidury įtaisytą medinį Nukryžiuotąjį, o "teisioji sargyba" kala
vijais gina jį nuo nekrikštų. Esi priblokštas, kol imi suvokti, kad ši kar
navalinė tradicija atėjo iš amžių glūdumos. Juk nei žemaičiai, nei kiti lie
tuviai nežino, kas yra "pogromas". Čia gyvenę žydai gerai mokėjo vietos
kalbą, o gabesnis žemaitis suprato žydiškai, mokėjo ir padainuoti.
Filmas "Eiti žydais" kartu su minėtu H.Šablevičiaus kūriniu pradeda
lietuvišką religinį etnokiną.
Audriaus Matelio juosta "Pelesos milžinai" buvo parodyta kartu su
filmais (rubrika "Gyvenimo būdas"), pasakojančiais apie žmonių likimus

socialinių ir ekologinių problemų fone. Mūsiškis - apie Baltarusijoje gy
venančių lietuvių bėdas. Pagrindinis Pelesos kaimo gyventojų rūpestis bažnyčios remontas ir atidarymas. Čia jie galės pasimelsti, pasiklausyti
pamokslo gimtąja kalba. Visus suvienys bažnytinės giesmės - juk moky
klos lietuvių kalba iki šiol nėra. Filmas baigiamas optimistiškai: kalvos
viršūnėje plevėsuoja trispalvė. "Pelesos milžinai", tegu ir punktyru, bet
jau brėžia lietuviško etnosocialinio filmo liniją. Etnoekologijos bruožų
jau buvo ankstesniuose H.Šablevičiaus kūriniuose.
Svarbu dalyvauti festivalyje, bet ir medaliai ne pro šalį. Festivalio
Grand Pri atiteko latvių režisieriaus įvaro Seleckio "Skersgatviui". Jis
supažindino su dešimtimis vienos Rygos gatvelės žmonių likimų. An
truoju prizu apdovanota amerikietė Saran Elden, užfiksavusi Aliaskos
indėnų gyvenimą, trečiąjį pelnė suomė Kristina Tuura už muzikinį kino
dokumentą apie Zambijos vaikus.
Ne konkurso programoje buvo parodytos juostos apie Lietuvoje
nuo senų laikų gyvenančias tautines mažumas. Režisieriaus V.Puplauskio "Aukštaitijos Ivanovai" ir "Lietuva - ne Krymas", M.Urbonavičiaus
"Kančia ir vilties spindulys". Pastarasis, kaip ir amerikiečių "Viena kar
ta daugiau" (rež.J.Churchil), pasakoja apie žydų praeitį ir nūdieną.
Pernai amerikietis Alen Loma savo filme lygino įvairių kultūrų ele
mentus - ritualus, šokius, žaidimus, o šiemet olandas Leonard Henny
demonstravo du savo filmus iš serijos "Nacionalinis gyvenimo būdas Eu
ropoje", kuriuose olandų, anglų, vengrų kasdienybės fragmentai greti
nami pagal vientisą, nors ir gana laisvą schemą. Galima lyginti vienos
valstybės arba skirtingose šalyse gyvenančių tautinių mažumų gyvenimą,
nes jų problemos panašios (švietimo, kultūros plėtotė, religinių bendri
jų veikla, integracija į bendrą valstybės sistemą ir kt.). Be to,padeda
kompiuteriai (tai pademonstravo kino antropologas iš Utrechto): tar
kim, monitoriuje atrinkti ir sugretinti anglų ir vengrų šeimos pusryčius,
t.y. palyginti skirtingų kultūrų gyvenimą.
Lietuvių programa skatina galvoti, kad savo videofilmais reikėtų
įsijungti į Europos kultūros tyrimų pagal Tarptautinio komunikacijų ty
rimo centro (Olandija) schemą.
Kol kas lietuvių, latvių ir estų filmus galima lyginti tik bendrais
bruožais, panagrinėti, ko juose nėra, nes buvo kuriami savarankiškai, re
miantis originaliomis fabulomis.
Nekonkursinių lietuviškų filmų programa buvo pratęsta, nes sve
čiai, ypač iš toliau, labai domėjosi naujausiais mūsų kultūros ir politikos
įvykiais. Parodyta A.PetruIevičiaus videomedžiaga (ŠIA), R.Kava!iausko, A.Matelio, Z.Putilovo kino kronika apie Rainių aukas, Arkikate
dros grąžinimą tikintiesiems, Baltijos kelią, Vėlines, tremtinių palaikų
pervežimą į Tėvynę.
Pernu kino festivalio uždaiymas įvyko "Endlos" teatre, kurio bal
koną puošė keturios vėliavos: estų, latvių, lietuvių ir Pernu. Virš scenos
kabojo svečių ir TSRS vėliavos. Nebuvo tik amerikiečių - net porą kar
tų pavogė. Žiuri pirmininkas amerikietis Jay Ruhy sakėsi esąs dėkingas
už meilę Amerikai.
Beje, Trečiojo vizualinės antropologijos festivalio atidaryme dau
geliui buvo netikėtas Estijos Aukščiausiosios Taiybos Prezidiumo pir
mininko Arnoldo Ruutelio dalyvavimas. Sveikindamas susirinkusius jis
pabrėžė kino antropologų suvažiavimo svarbą: "Kai kas sako, kad mūsų
pertvarkos žingsniai per daug radikalūs. Be radikalių veiksmų nebūtų ir
pertvarkos. Tikime, kad festivalis padės labiau suvokti kitų tautų gyve
nimą ir kultūrą, siekti Jūsų tikslo".
Kitas vizualinės antropologijos filmų festivalis įvyks 1990 metų pa
baigoje.

KĘSTUTIS

AUGUSTINAS

JANULAITIS

ŽVILGSNIS Į PASAULI

CHORŲ KONKURSAI
Visame pasaulyje rengiami įvairiausi konkursai ir fes
tivaliai. Netrūko jų ir Lietuvoje. Socialistinis lenktyniavimas,
balų troškimas mėgėjų kolektyvus (kartais ir labai silpnus)
versdavo dalyvauti vos ne visuose renginiuose. Tai buvo ne
savanoriškumas, o nelabai maloni pareiga. Dabar; atrodo,
viskas keičiasi, todėl į konkursus galime pažvelgti kitomis
akimis.
Respublikinių mokytojų namų mišriam chorui "Gantemus" teko dalyvauti keliuose tarptautiniuose konkursuose.
Apie jų organizavimą, vertinimą rašo "Cantemus
vyriausiasis dirigentas LAURYNAS VAKARIS LOPAS.

Pirmasis mūsų tarptautinis išbandymas buvo XIII
B.Bartoko konkursas Debrecene. Jis skirtas šiuolaikinei
chorinei muzikai.Beje, konkurso nuostatuose reikalauja
ma atlikti ir vengrų šiuolaikinės muzikos kūrinių, kurie pas
mus (beveik) nežinomi. Laimė, kad nereikėjo ieškoti mūsų
chorui tinkamo kūrinio, kaip rengiantis konkursui Tolosoje (Ispanija). Jį organizatoriai buvo pateikę iš anksto.
B.Bartoko konkursas vyksta keturiais etapais: pusfinalis
(atranka), finalas, folkloro programa (liaudies dainos) bei
Grand Pri. Turint omeny, jog Debrecene dalyvauja vaikų,
jaunimo, merginų, moterų, vyrų, kameriniai bei mišrūs
chorai, galima įsivaizduoti, kokia ši chorų šventė.
Konkursų dalyviai per savaitę turi progų susidraugau
ti - jie gyvena bendrabučiuose, valgo studentų valgyklose.
Vakarais gali pasišokti, išmokti vengrų liaudies dainų,
šokių, susipažinti su naujausia chorine kūryba, kurią atlie
ka geriausi Vengrijos chorai, pasižiūrėti miuziklą ar roko
operą per televiziją,
Šiuolaikinė vengrų chorinė muzika įdomi, bet reika
lauja iš atlikėjų nemažai profesinių įgūdžių. Į konkurso fi
nalą patekti buvo gana sunku (dalyvavo 53 kolektyvai iš 19
pasaulio šalių).
Mūsų choras lankėsi ir Taline. Estai suorganizavo ne
tik tarptautinį chorų konkursą, bet ir festivalį, kurio metu
vyko mokslinės konferencijos, retų chorinių kūrinių kon
certai, įvairios parodos, seminarai, estų kompozitorių kū
rinių chorams koncertai, kolektyvų koncertai kituose Esti
jos miestuose bei trumpų koncertų įrašai Estijos televizijo
je. Po konkurso norintys galėjo įsigyti chorų konkursinio
pasirodymo įrašus,
Šiame konkurse kiekvienos kategorijos chorai turėjo
padainuoti privalomą kūrinį ir vieną iš pasiūlytų G.Ernesakso kūrinių. Programos trukmė - 20 minučių. Vengrijoje
po kiekvieno kūrinio publika galėjo ploti, T aline tvyroj o ne
gailestinga tyla. Tiesa, ją kompensavo triukšmingas baigia
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masis renginys, kuriame skambėjo estų liaudies dainos, bu
vo šokama, surengta šou programa, be to, kiekvienas cho
ro vadovas galėjo pabendrauti su vertinimo komisijos na
riais ir išklausyti jų pastabų.
Neprabėgo nė metai, ir "Cantemus" išsiruošė į Turo
miestą (Prancūzija) dalyvauti XVIII tarptautiniame chorų
konkurse. Iš jo dienotvarkės buvo aišku, jog mūsų laukia
nelengva duona. Debrecene ir Taline šventė vyko savaitę,
Ture - 3 dienas! Chorai varžėsi pagal dvi kategorijas, pir
moji - privaloma programa, antroji - laisvai pasirinkta pro
grama. Mišrūs chorai - pagal antrąją kategoriją. Kolekty
vams buvo surengti pusfinaliai (atrankinis turas) ir finalai.
Programų trukmė - nuo 7 iki 11 minučių. Laisvą programą
komisiją vertino pagal tai, kaip dirigentas sugebėjo pasi
naudoti jam suteikta laisve, ar jis leido atsiskleisti gero
sioms kolektyvo savybėms.
Privaloma programa buvo nelengva. Pusfinalyje reikė
jo dainuoti kūrinius, sukurtus autoriaus, gimusio iki 1600
metų, autoriaus, gimusio po 1885 metų ir laisvai pasirinktą
kūrinį iš abiejų laikotarpių. Finale -XIX a. kūrinį, XX a. kū
rinį ir laisvai pasirinktą iš abiejų epochų.
Konkurso organizatoriai įsteigė Prancūzijos kultūros
ministerijos prizą už geriausiai atliktus prancūzų autorių
kūrimus. Buvo pasiūlyta savo nuožiūra išsirinkti iš dviejų
kūrinių vieną, laimėjusį kompozitorių konkurse. (Beje,
kompozitorių konkursai vyksta beveik visuose Europos
chorų konkursuose.)
Skirtingai nuo kitų konkursų, Ture baigiamajame va
kare kūrinys turėjo būti atliekamas būtinai pritariant forte
pijonu ir ne ilgiau kaip 4-6 minutes. Viso pasirodymo truk
mė -14-20 minučių. Kėlė nuostabą informacijos stoka, kad
neskelbiami tarpiniai rezultatai. Paskelbti tik galutiniai, ir
tie patys pirmą valandą nakties Turo miesto teatre (kur vy
ko konkursas). Sužinoti komisijos nuomonę nebuvo gali
mybės. Padainavai ir drožk sau sveikas namo. Ačiū Dievui,
kad mes turėjome kur prisiglausti (be pinigų) ir galėjome
pasižvalgyti po svajonių miestą - Paryžių.
Tolosos (Ispanija) tarptautiniame chorų konkurse pa
prastai dalyvauja mažiau chorų negu paminėtuose. Gal to
dėl, kad kolektyvai atrenkami iš anksto pagal anketos duo
menis? 1989m. čia vykojauXX mišrių ir lygių balsų beiXIII
vaikų chorų varžybos. Buvo numatytos trys kategorijos: 1)
polifoninė muzika (originalioji kompozicija), 2) folkloras
(išplėtotos liaudies dainos), 3) grigališkasis choralas. Pir
mos dvi kategorijos buvo privalomos visiems chorams, o
trečioji - pagal norą. Iš privalomų ispanų autorių kūrinių
sunkiausia buvo išsirinkti išplėtotą baskų liaudies dainą,
nes mūsų bibliotekose šių harmonizacijų ir su žiburiu nera
si.
Visas tris dienas - tik varžybos. Padainavai - ir keliauk
25 kilometrus nakvynėn. Jokių diskotekų, jokių pažinčių,
jokių koncertų (išskyrus savo). Labai nustebome, kai po
apdovanojimo gavome antspauduotą storą knygą su visais
kiekvieno komisijos nario vertinimais.
Lietuvoje dar nebuvo nė vieno tokio masto chorų kon
kurso. O gal ir nereikia? Važiuokim, mokykimės, laimėki
me,garsinkim Lietuvą ir tikėkimės, jog vieną rytą atsiras ge
ras dėdė, kuris pasirūpins mūsų chorine kultūra...
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IN MEMORIAM

DABAR JAU TIK PRIMINS

PRANĄ DAR GJ
"...ir nėra didybės ten,
kur nėra paprastumo, gėrio,
grožio ir tiesos"
L.Tolstojus

Ramus žvilgsnis, šypsena, iš širdies plaukianti žemaitiška daina, ly
dima senų kanklių skambesio, - iš kur šis 82 metų žmogus, su kaupu pa
tyręs negandų, skausmo ir praradimų, turi tiek vidinės ramybės. Mes,
jaunosios kartos žmonės, dažnai jos pasigendame arba ir visai nepažį
stame. Ji, Prano Dalgio perimta iš protėvių, liejosi vingriomis kanklių
melodijomis, skambiomis eilėraščių eilutėmis, kvepiančiais medžio dro
žiniais, spalvingais Barstyčių apylinkių peizažais.

Likimas jam nebuvo palankus. Išvykus
broliai studijuoti į Oksfordo universitetą, ne
bebuvo galimybės mokytis Klaipėdos muzikos
mokykloje pas J.Žilevičių, todėl, baigęs 4 sky
rius ir ūkio klasę prie mokyklos, jis liko dirbti
tėvų ūkyje. Gera sveikata taip pat niekad ne
galėjo pasidžiaugti. Atminty neišdildomai
įstrigo jaunystės kelionės dviračiu po Skuodo
apylinkes, tačiau tuos įspūdžius išreikšti p a
veiksluose sutrukdė 1946-1956 metai, praleisti
Karagandos lageriuose. Skaudu, kad už įgimtą
darbštumą ir sakomą tiesą reikėjo mokėti
tremties dešimtmečiu ir nesugrąžinamu turtu
- sveikata. Jos praradimas buvo viena svar
biausių priežasčių, neleidusių meistrui daly
vauti privalomose parodose Liaudies meistro
vardui gauti. Bet apie žmogų byloja ne titulai,
o jo nuoširdžių darbų vaisiai. Šiuo atveju - pa
veikslai, drožiniai, eilėraščiai, Barstyčių dra
mos būrelio spektakliai, akompanavimas cho
rui fisharmonija, vargoninkavimas.
Buvau laiminga prieš 3 metus instrumentologinėje ekspedicijoje pažinusi šį šviesios a t
minties žmogų - tuo metu jau sunkiai vaikštan
tį ir silpnai matantį. Drąsios mintys (tada ir Są
jūdžio dar nebuvo) rodė jo vidinę stiprybę.
Mažai kas žinojo, kad Pr.Dargis dar ir kan
kliavo. Anot jo paties, kanklių stygas virpino
tik sau, niekad nekoncertavo, nesi reklamavo.
Taip kanklininkas išsaugojo seno kankliavimo
tik sau tradiciją. Pavadintas kanklininku,
Pr.Dargis visada atlaidžiai nusišypsodavo, taįytum šio vardo nebūtų buvęs vertas. Būtiny
bė kankliuoti jam buvo labai natūrali.
D ar jaunystėje brolio smuiką išmainęs į se
nojo Barstyčių kanklininko Drunos kankles ir
jo anūko kiek pamokytas ėmė kankliuoti. Prieš
karą tas kankles paskolinęs vargonininkams
Laureckams ir jų nebeatgavęs, tada senųjų pa
vyzdžiu iš faneros lentučių ir senos kėdės ko
jos pasidarė kitas, kltjuotines, keturiolikastyges. Jomis skambino liaudies dainas, roman
sus, šokius, improvizacijas (magnetofono juo
stoje yra įrašyti 25 šio kanklininko skambinti
kūriniai).
Iki pastarųjų metų mane dažnai raminda
vo vien žinojimas, kad tolimame Lietuvos
kampelyje, Skuodo rajone, Barstyčiuose, gyve
na toks mielas ir šviesus senukas - kanklinin
kas Pranas Dargis. Bet 1990-ųjų sausyje Jo
kanklių melodija nutrūko... Liko daug nebaig
tų darbų, nepadirbtos kitos kanklės, neužrašy
tos žinios apie 1939-1940 metus, neparašyta at
siminimų knyga, nenutapytas žymiausio že
maičių kanklininko P.Zorio paveikslas.
Atsisveikinome su seniausiu iki šiol tebekankliavusiu kanklininku. Te mano šie žodžiai
bus padėka Jam.

NIDA VISOCKAITĖ
Rokiškio kultūros mokyklos
folkloro specialybės dėstytoja

PRAKTINIAI PATARIMAI

SENOSIOS LIETUVIŲ KANKLES
IR KANKLIAVIMAS
3. VAKARŲ AUKŠTAIČIŲ IR ŽEMAIČIŲ KANKLIAVIMAS
Apie skambinimą vakarų
aukštaičių ir žemaičių kanklėmis
turime žinių nuo XIX amžiaus.
(B.Buračo archyviniai rankraščiai,
Z.Slavinsko
studijos
"Lietuvių
kanklės" (1937), 1987-1988 m.
instrumentologinių
ekspedicijų
medžiaga.)
Skambinimo
būdai

rekonstruojami remiantis minėtais
literatūriniais šaltiniais, archyviniais
įrašais
bei
tebeskambinančių
kanklininkų grojimo tradicija, kuri vis
rusena, nors buvo manoma, kad
visiškai užgeso XX a. I pusėje. Vakarų
aukštaičių ir žemaičių kankliavimas iš
esmės yra tapatus.

Derinimas. Vakarų aukštaitis K.Masaitis kankles derino D-dur tonacija. Iš įrašų ir J.Čiur
lionytės iššifruotų melodijų matyti, kad kanklių garsynas galėjo būti toks:
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Žemaitis S.Abromavičius kankles derino F-dur tonacija. Tai pavyko nustatyti, analizuojant
išlikusius kanklininko įrašus: aoatinės (pirmosios) stygos nesigirdi, ji galėjo būti c arba f, likusios
c1 d1 e1 f1 g1 a1 b1 c2 d2 e2 f2
S.Abromavičiaus kanklių garsynas:
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P.Dargis kankles derino F-dur tonacija, P.Levickis - A-dur.
P.Dargio kanklių garsynas:
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P.Levickio kanklių garsynas.
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Žemaičių ir vakarų aukštaičių kanklių gar-

antruoju pirštais sugnybus, patraukiant stygą į

syno aukštis priklauso nuo instrumento

viršų) atvejis: B.Buračo nuoroda, jog P.Zorys

šešioliktinių natą).
naudojamas greito

konstrukcijos. Senieji kanklininkai dvylikastyges kankles dažniausiai derino F-dur
tonacija. Devynstygių kanklių garsyno
praplėtimui antrąją stygą galima suderinti ir
pirmuoju F-dur laipsniu, toliau - diatoniškai.
Panašiai
rekomenduojama
derinti
ir
dešimtstyges bei vienuolikastyges kankles.
Kanklių laikymas. Vakarų aukštaičių ir
žemaičių kanklininkai grodavo sėdėdami,
pasidėję kankles ant kelių horizontaliai. V er

"grodavo labai mikliai stygas gaudydamas
abiejų rankų pirštais". Tiesa, J.Jaunzemis,
atrodo, skambino taip pat, bet šis kanklininkas
- latvių kilmės, ir grojimo būdą galėjo perimti
iš kaimyninės Kuršžemės, kur pirštinis
kankliavimas
buvo
gana
populiarus.
(P.Levickio pirštinio kankliavimo tradiciniu
laikyti negalima, nes kanklininkas jį sugalvojęs

kanklininkas vienu metu užgaudavo po vienątris ir daugiau stygų, o melodijos pagražinimus
- melizmus ar šešioliktines natas išgaudavo
kairės rankos pirmuoju, antruoju (kartais ir
trečiuoju) pirštais. Stygas pirmuoju pirštu
braukdavo nuo savęs, antruoju ir trečiuoju - į
save. Šitaip kankliavo ’’Skepetinę", "Zuikelį",
"Duje" ir kt. Smuiko melodijoms pritarė skam

pats.)
K.Masaitis rankas laikė virš kanklių, ties in

bindamas tokiu pat brauktiniu būdu.
A.Čepanskis, jo dukters T.Šeputienės (g.

tikaliai - muzikanto kairėje, trumpiausioji
styga - arčiau atlikėjo. Pasitaikė, kad
instrumentą laikydavo atvirkščiai - ilgiausiąja

strumento viduriu. Kairės rankos pirštais
dengė sąskambiui nereikalingas stygas.
Pateikėja K.Masaitienė (g. 1912, K.Masaičio

1915)
liudijimu,
stygas
dangstydavo
dažniausiai dviem kairiosios rankos pirštais, o
braukdavo dešinės rankos antrojo piršto nagu.

styga į save. Bet tada ir grodavo atvirkštinėmis
kanklėmis. Šitaip skambindavę kairiarankiai,

sūnaus

P.Dargis kankliavo taip pat, tik ant stygų laikė
tris (pirmą, antrą ir trečią) kairės rankos

pvz., P.Zorys.

vietoje, o nuolat perkeldinėdavo. Stygas

Norintys išgauti stipresnį garsą kankles
dėdavo ant stalo. Šiaulių apsto., Padubysio vis.,
Jonelaičių km. kankles guldydavo ant pavožto
kubilo. Apie kankliavimą stovint ar einant yra
žinių tik iš Mažosios Lietuvos. Kanklės,
atrodo, galėjo būti ir pasikabinamos per
pečius: keli Lietuvos muziejuose esantys
eksponatai turi apačioje pritaisytas vielines kil
pas, greičiausiai, virvelei įverti.

užgaudavo pagaliuku arba degtuku. Pagaliuką

K.Masaiiis kankles laikė ant kelių, beveik
statmenai.
S.Abromavičius - dėjo ant stalo arba
paaukštintos kėdės, kartais ant kelių. Anot

Tado

žmona)

pasakojo,

kad

kanklininkas nė vieno piršto netaikė vienoje

laikė dešinės rankos pirmuoju, antruoju ir
trečiuoju pirštais. Braukė per stygas nuo savęs.
Melodijų pagražinimus ir šešioliktines natas

CITUOTA LITERATŪRA:

R ank ų pad ėtis. G rojim o badai. Ž e
maičiai, kaip ir vakarų aukštaičiai, skambinda
vo braukiamuoju būdu. Kairės rankos pirštais
dengdavo iš viršaus kas antrą stygą (rečiau pirštus laikydavo tarpustygiuose), Braukdavo
nuo savęs dešinės rankos antrojo piršto nagu,
kartais - mediniu, plastmasiniu arba paukščio
plunksnos brauktuku. Kairės rankos pirštais
neretai užkabindavo ir smulkesnes melodijos
natas, pagražinimus (foršlagus, melizmus).
Y ra žinomi ir keli pirštinio kankliavimo at

gas stygas. Nė vieno piršto nelaikė vietoje, kil

so skyle. (Beje, Z.Slavinskas rašo, kad
S. Abromavičius braukė į save. Atrodo, kad tai
korektūros klaida.) Kanklininkas kairės
rankos pirštais dengė sąskambiui nereikalin
nojo. Skambindamas dainas stygų nedengė,
nes esą geriau, jeigu "kanklės baisą nutęsia".
Tačiau 1988 m. apklausti pateikėjai sūnėnas
B.Ambroževičius,
ly d uvenų
mokyklos
direktorė J.Sakavičienė bei Šiluvos gyventojai
Leskauskas ir Petrauskas, S.Abroihavičiaus
grojant pirštais nematė. Kiek prisimena, jis
visada skambindavęs pagaliuku (šakaliuku,
kauleiiu(. Reikia turėti galvoje, kad seni
žmonės pirštiniu grojimu kartais vadina

dešinės rankos pirštais išgaunama pagrindinė

braukimą per stygas dešinės rankos antruoju

melodija,

piršto nagu.

pritarimas

(turavojimas), matyt, yra perimtas iš skam
binimo kitais instrumentais (gitara). Žinomas
tik vienas "gnaibomojo” būdo (pirmuoju ir
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S.Abromavičius dešinės rankos pirmuoju,
antruoju ir trečiuoju pirštais laikė šakaliuką.

-

tradicinį kankliavimą.

keturis pirštus.

Juo braukė per stygas nuo savęs ties rezonan

kairiosios

gerai pažinti - verta ir būtina. Nes tik viską
kūiybiškai perėmus, įmanoma išsaugoti

pirštais.
Panašiai (tik braukdamas per stygas
dešinės rankos antrojo piršto nagu) skambino
ir J.Masaitis. Anot P.Levickio, šis kanklininkas
taip pat nuolat perkeldinėdavo kairės rankos

P.Levickis, kankliuodamas paties sugal
votu pirštiniu būdu, instrumentą laikė ant
kelių
horizontaliai,
o
kankliuodamas
braukiamuoju J.Masaičio būdu - pasistatęs
bemaž statmenai.

o

pirštus.
Kanklininkų skambinimo būdus, manierą

išgaudavo kairės rankos pirmuoju ir antruoju

muzikanto, kanklės ''ant kelių glušai skamb".

vejai, bet jie nebūdingi. Toks grojimas, kai

Toks grojimo būdas
tempo šokiams. Šis

Skambindamas kai kuriuos šokius (pvz.,
"Šalabaną",
"Angelčiką"
ir
kt.),
S.Abromavičius stygas brauko į save (antrąją

1
Slavinskas Z . L ietuvių kankles, - K.s
1937, T D. T . - 3. - P.279.
2
G otthold F. U ber die Kanklys und
die V olk sm elod ien der Littaucr, N eue
Freussische Provinzialblatter, IV,- K ö
nigsberg, 1847. - S. 241-296.
3
Slavinskas Z . L ietuvių kanklės. - K.,
193 7 .T D .T .3 -P .2 7 9 .
4
Buračas B. Kaip gyveno ir mirė že
maičių kanklininkas Z oris / / Ūkininko
patarėjas. - 1937. - N r .l. - P.13.
5
Slavinskas Z . L ietuvių kanklės. - K.,
1937. TD. T. 3. - P.280.

6
T en pat.

Polka T am ta tedri". Kankliavo KJVfasaitis. - Slavinskas Z.
Lietuvių kanklės. - K.,
1937.- T . 3 .- P . 312.

Žvirblelis. Kankliavo S.Abromavičius. LTR 1226,51.2587,1.

Šalabanas. Kankliavo S.Abromavičius.
LTR 1226,53. 2587,18.

L TIPIŠKOS ŽEMAIČIŲ KANKLĖS. Kor
pusas skaptuotas. Galas sm ailas, nudailintas, iš
viršau s apkaltas skarda. K uoliukai m ediniai, jų 11.
Stygų 10. Stygos plon os - 0 3 - V irbalas galuose
sulenktas ir įkaitas į m edieną. D vi šešialapės
žvaigždutės.
Ne
žem aitiško
tipo
žiedelis
pakabinim ui - ilgajam e šone, per vidurį, prie
apatinio deko.
Istorijos ir etnografijos muziejus. Inv.139.
2. DVYLIKA STYGĖS KANKLĖS.
Storiausia styga nuvyta iš v ielo s (dviguba).
M etalinis virbalas įstatytas į m etalines atramas,
k urios įsuktos į m edinę slenkstelę. Korpusas skaptuotas. Siaurasis galas - su į viršų išpjautu
išraitym u. V iršu tin ė lentelė stora (10 m m).
K u oleliai m ediniai. A pačioje prikalti trys apvalūs
pagaliukai - p aaukštinim ai. Papuoštos penkialape
žvaigždute ir šešių skylučių ornam entu.
R asein ių aps., Šilu vos vis., Lyduvėnų vok m.,
k a n k lin in k o S .A brom avičiaus instrum entas.
Č iu rlionio m uziejus. Inv. 2577.
3. TIPIŠKOS ŽEMAIČIŲ KANKLĖS.
Klijuotos iš atskirų gabalų. K uoleliai m ediniai.
Storas m etalinis virbalas įvertas į tris m etalines
atram as. Stygų - k etu riolik a. Gražus ornam entas.
Š iau lių apsk., Joniškio vis., 1923 m.
Šiau lių "Aušros" istorijos ir etnografijos
m uziejus. Inv.1798.
*

A R Ū N O LUNIO brėžiniai
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TAUTINIS DRABUŽIS
2. DZŪKIŲ IR SUVALKIEČIŲ MARŠKINIAI
Dzūkių ir suvalkiečių marškiniai XIX a. an
troje pusėje buvo gerokai puošnesni už auk
štaičių ar žemaičių. Galbūt dėl to, kad jų len
gvesnė išeiginė galvos danga (dažnai tik kepu
rėlė), neslepianti apykaklės, perpečių, marški
nių priekinės dalies, matomos pro liemenės
iškirptę, ir sykiu skatinanti moteris siūdintis
puošnesnius marškinius.
Dzūkijoje ir Suvalkijoje paplitę du marški
nių kirpimo būdai. Tunikinių marškinių su per
petėmis brėžinys pateiktas antrajame "Liau
dies kultūros" numeryje. Nuo aukštaitiškų ir
žemaitiškų šie marškiniai skiriasi platesnėmis
rankovėmis. Nūdienei dzūkei reiktų siūtis 2530 cm pločio rankoves, o suvalkietei tiktų dar
platesnės - iki 40 cm. Antrasis, vėlyvesnis, kir
pimo būdas - marškiniai su ilginėmis (1 pav.),
paplitę XIX a. pabaigoje. Tokių marškinių, be
je, pasitaikydavo ir Aukštaitijoje bei Žemaiti
joje, bet dzūkės ir suvalkietės juos siuvo puo
šnesnius, gausiau išsiuvinėdavo.
Dzūkių marškinius pagal puošybą galima
suskirstyti į tris grupes.
1. Seniausi žinomi dzūkių marškiniai buvo
puošiami raudonų žičkų ruoželiais, raudonai
languotu audiniu ir rinktiniais geometriniais
žičkų raštais. Dažniausiai puošiami rankoga
liai, kartais ir rankovių apatinė dalis, atverčia
mos apykaklės priekiniai pakraščiai (rečiau ra
štas tęsiasi aplink visą apykaklę). Žičkai raudo
ni, kartais į raudoną raštą įterpiama ir truputį
geltonos spalvos. Vienuose marškiniuose pa
prastai derinami kelių rūšių raštai. 2 pav. paro
dyti Prienų rajono Trečionių kaimo moters
marškinių rankovės raštai - rankovės apačią
juosia dvi skirtingų raštelių juostos, o rankoga
lis išaustas dar kitu raštu. Panašius ornamen
tus galima ir išsiuvinėti. Beje, vėlyvesniuose
dzūkių marškiniuose žičkų raštai gana dažnai
būdavo ne ¡audžiami, o siuvinėjami imituojant
audimą. Dzūkiški žičkų raštai paprastai smul
kaus piešinio, neplatūs. Kai kurie marškiniai
puošiami ir peltakiais, siuvinėtais ne tik baltais,
bet ir raudonais siūlais (kartais raudonais su
šiek tiek geltonų). Vėlyvieji šio tipo marškiniai
siuvinėjami jau ir ornamentais, būdingais rin
ktinėms juostoms. Nereikėtų rinktis ir plačiai
skleisti juostų raštais siuvinėtų pavyzdžių, nes
taip maišant raštų paskirtį, nepaisant orna
mento semantikos, griaunama tradicija. Be to,
tokie juostų ornamentai marškiniuose yra gru
besni, atlikimo technika labiau skiriasi nuo tra
dicinių žičkų raštų.
2. Turbūt gražiausia dzūkiškų marškinių
grupė - siuvinėti baltu kiauraraščiu. Jie kartais

XIX a. antroje pusėje Suvalkijoje buvo ir
spalvotai siuvinėtų marškinių. Raudonai, ru
dai, juodai - "kiyželiu", o kartais ir paprasčiau
- "virvelės" dygsniu, augaliniais raštais. Tačiau
tokių marškinių mažiau, meniškumu jie nepri
lygsta puoštiems baltu kiauraraščiu.
Ir Suvalkijoje, ir Dzūkijoje XIX a. pabaigo
je - XX a. pradžioje marškiniams virtus apati
niu drabužiu, vilkimu po įvairiais švarkeliais,
dar kurį laiką jiems buvo siuvamos puošnios
apykaklės ir krūtinėlės, 4a pav. parodyta tokios
apykaklaitės dalis.
D ar keletas pastabų apie dzūkių ir suval
kiečių marškinius. Atskiros dalys (perpetė,
apykaklė, rankogaliai ir 1.1.) dažniausiai siuvi
nėjamos skirtingais raštais.Ypač laisvai _komponavo dzūkės. Kartais vieneriems dzūki
škiems marškiniams būdingi ne tik skirtingi ra
štai, bet ir skirtingi siuvinėjimo būdai (pvz., žič
kai ir baltas kiauraraštis, kiauraraštis ir siuvi
nėjimas "kryželiu"). Gražiausiuose pavyzd
žiuose visų detalių puošyba taip suderinta, kad
atrodo tarsi išradinga improvizacija viena tema
(3 ,5 ,6 pav.).
3.
XIX a. pabaigoje Dzūkijoje plinta ir spal Balto kiauraraščio apykaklė, rankogaliai ar
votas siuvinėjimas įvairiais dygsniais, tarp ku nesuraukti rankovių galai buvo vienlinkos
rių dominuoja "kiyželis" ir dygsniavimas pluo medžiagos, išties kiauri. O kiauraraščiu siuvi
šteliu. Raštai geometriniai, dažnas aštuonkam nėtos perpetės ar ilginės turi medžiagos sluok
pės žvaigždutės motyvas. Siuvinėjama papra snį apačioje. Lygiai taip pat su krūtinėje kom
stai dviejų spalvų siūlais. Mėgstamiausias deri ponuojamais siuvinėjimais - jie užsiuvami ant
nys - raudona ir juoda, rečiau balta ir juoda, tikrosios marškinių krūtinės, dūrimo linijas
juoda su ruda. 4b ir 4c pav. parodyti baltai ir gražiai užmaskuojant klostelėmis arba dekora
juodai siuvinėti marškinių rankogaliai.
tyvinėmis siūlytėmis.
Suvalkietės, kaip ir dzūkės, siuvosi tunikiVisais minėtais būdais siuvinėtus marški
nius marškinius su perpetėmis arba ilginėmis.
nius dažnai dar puošė marškinių krūtinėje
Dažniau nei kitur Suvalkijoje pasitaiko medvil išdėstytos smulkios klostelės bei jų grupės,
ninių marškinių, o ir naminė drobė itin plona,
įvairios pirktinės arba išlankstytos iš audinio
dailiai išausta. Didžioji dalis suvalkietiškų
kripūtės, dekoratyvinės siūlės. XIX a. pabaigo
marškinių siuvinėta baltu kiauraraščiu, papra
je dažnai užsiūdavo pirktines plačias arba siau
stai labai preciziškai, raštų piešinys kruopštus,
ras adinukės juostas.
juvelyriškas. Rankovės - plačiausios Lietuvoje
Visa tai labai lengva pritaikyti ir šiandien.
ir gausiausiai puoštos, ypač, jei jos palaidos Gerai
įsižiūrėjus į muziejinius pavyzdžius, ga
be rankogalių. Pasitaiko labai sudėtingais pel
takiais puoštų rankovių. Lyginant su kitomis lima perimti kai kuriuos "išradimus". Baltai
sritimis, čia labai plačios perpetės (iki 15 cm). siuvinėtuose marškiniuose labai efektingai
Įvairių formų, kartais gana įmantrios apyka atrodo viena raudona dekoratyvinė siūlė (3 c
klės. 5 pav. parodytos kapsės iš Marijampolės pav., pažymėta rodykle). Vietoje sudėtingų
marškinių detalės - apykaklė, rankogalis, per kiauraraščio "dantukų" galima apykaklės kra
petės galas. Tokios formos apykaklė itin bū štą apsiūti ir išrangyta balta pirktine juostele
dinga kapsėms. Ji įstatoma į siaurą stovę. Apy (4a pav.).
kaklės galuose esančios kilpelės (parodyta
TERESĖ JURKUVIENĖ
piešinyje) susegamos ta pačia saga, kuria užse
gama stove. Apykaklės kraštai pakaklėje suda
L ietuvos liaudies kultūros centro
ro puošnią "peteliškę". 6 pav. pateikti zanavytautinio kostium o sektoriaus
kės marškinių siuvinėjimo pavyzdžiai.
vyr.m okslinė bendradarbė
labai dailiai suraukiami koreliais, klostelėmis
ir pan. Raštai buvo nusižiūrimi iš retkarčiais
kaiman patenkančių rankdarbių knygų, dvaro
drabužių, bažnytinių reikmenų. Tačiau moteiys matytus raštus perdirbdavo pagal savo sko
nį, puikiai pritaikydavo konkrečiam drabužiui.
Įmantriam iš Vakarų atklydusiam augaliniam
ornamentui įtakos turėjo lietuviškų archeolo
ginių metalo dirbinių ir keramikos dekoras,
skrynių tapyba, dekoratyvinė medžio drožyba.
Egzotiški augalai ėmė panašėti į Lietuvoje au
gančius, gerai pažįstamus. Siuvinėta įvairiais
dygsniais, juos išradingai derinant. Paprastai
buvo siuvinėjami rankogaliai, perpetės arba il
ginės, marškinių užsegimo lystelė arba prieki
nė dalis abipus užsegimo, apykaklė. Beje, ne
būtinai visos šios dalys kartu. Greta senų for
mų apykaklės (siauros stovės ir platokos atlen
kiamos stačiakampės) siuvamos ir puošnios
apvalios formos apykaklaitės. Baltai siuvinėtos
dzūkių marškinių perpetės dažnai kerpamos
platesnės (8-10 cm). (3 pav. - Varėnos rajono
Švendubrės kaime siuvinėti marškiniai.)
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1 pav. Marškinių su ilginėm is
kirpimas ir siuvimas.
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3 pav. Varėnos raj.Švendubrės
k.marškinių siuvinėjimas:
a) rankogalis,
b) ilginių ir apykaklės frag
mentai.
R odykle pažymėta dekoratyvi
nė siūlytė nusiūta raudonai.
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4 pav. a) po švarkeliu vilkim ų marškinių apykaklė, b) ir c) - baltai ir juodai siuvinėtų dzūkiškų marškinių rankogalių
pavyzdžiai.
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5 pav. Kapsės iš Marijampolės marškinių siuvinėjimas: a) apykaklė, b) rankogalis, c) p erpetės dalis ( prie rankovės
dūrim o linijos).

a ,)
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NAUJOS KNYGOS
VERPSČIŲ
Džiugu, kad po Vilniaus, Šiau
lių muziejų etnografinių rinkinių
mokslinius katalogus ėmė rengti
ir M.K.Čiurlionio dailės muziejus.
Pirmasis šio muziejaus katalogas
skirtas verpstėms. Jį sudaro įva
das, paaiškinimai, santraukos ru
sų, anglų ir vokiečių kalbomis,
santrumpos ir panaudotos litera
tūros sąrašas, ekspozicijų ir paro
dų, kuriose rodytos šio muziejaus
verpstės, išvardijimas, kataloginė
dalis.
Įvade rašoma apie verpsčių
dovanojimo tradiciją, nusakoma
jų paskirtis, pavadinimai, patei
kiama duomenų iš verpsčių nau
d o jim o L ietu v o je is to rijo s ,
aprašoma jų sandara, pavienių da
lių formos. Šiame muziejuje esan
čios verpstės klasifikuojamos taip:
kastuvo, lapo , lapo nukirstu vi
ršum, karklo lapo nukirstu viršum
formos. Pateikiama verpsčių įsigi
jimo istorija. Įdomūs duomenys
apie verpstes su išpjaustytais įra
šais, padaiymo datomis. Apibūdi
nama puošyba: raštai, kompozici
jos, ieškoma ornamentų prasmės.
Pagal autorę, "geometrinis orna
mentas pradžioje buvo tik gamtos
motyvų maginiai ženklai, kurie tu
rėjo padėti žemdirbiui auginti
derlių". O augaliniai motyvai sim
bolizavę žemės gyvybines galias.
Kataloginėje dalyje pateikia
mos 104 verpsčių nuotraukos su
metrikomis ir 53 verpsčių metri
kos su form os ir o rnam ento
aprašymais. (Pasigedau paaiškini
mo, kodėl pastarųjų verpsčių pa
teiktos tik metrikos.) Abiem atve
jais verpstės grupuotos pagal auk
ščiau išvardintas formas. Metri
kos išsamios: nurodoma radimo
vieta (pagal ano meto administra
cinį paskirstymą), savininko var
das, pavardė, dirbinio autorius, iš
ko ir kada įsigyta, įrašai, pagami
nimo laikas ir vieta, medžiaga,
puošimo technika, metmenys, in

KATALOGAS
ventoriaus numeris, literatūra,
kurioje skelbtas eksponatas, pa
minima, kur jis buvo eksponuotas.
Iliustracijos pakankamai ry
škios. O juk pilkame fone tokios
pat spalvos kartais neiyškius ir ap
sitrynusius raštus nelengva foto
grafuoti (nuotraukas darė Valdas
Žirgulis). Kai kurios verpstės nu
fotografuotos iš abiejų pusių, kar
tais atskirai dar parodomos sudė
tingesnių ir įdomesnių raštų deta
lės. Nuotraukos ir jų metrikos patikimas šaltinis lietuvių tauto
dailės tyrėjams. Verpsčių raštai
galėtų įkvėpti ir dabartinės dailės
kūrėjus.
Įdomi 76 a iliustracija, liudi
janti apie įvairių tautodailės šakų
šiaurės rytų Lietuvoje raštų pa
našumą: geležiniams kryžiams, ta
pytoms skrynioms ir verpstėms
būdingos lengvai besidriekiančių
augalinių motyvų kompozicijos.
Matyt, meistrams, kūrusiems ko
kios nors aukščiau minėtos srities
daiktą, darė įtakos tame regione
dažnai matomi ornamentų moty
vai ir jų perteikimo būdai.
Pastabėlė dėl techninio sut
varkymo. Net 4 puslapiai skirti lei
dinio pavadinimui įvairiomis kal
bomis. Pavadinimus anglų, vokie
čių ir rusų kalbomis reikėjo su
rašyti viename puslapyje ir pateik
ti prieš lietuvišką titulinį lapą, o ti
tuliniame lape turbūt per neapsi
žiūrėjimą nenurodyta sudarytojos
pavardė.
Laukiame naujų M.KČiurlionio dailės muziejaus katalogų.

VACYS MILIUS
Lietuvių liaudies menas:
V erpstes. Katalogas. Sudarė
Aušra Kargaudiene / Kauno
valst. M .K.Čiurlionio dailės
muziejus. - K., 1989. - 152 p.:
iliustr.

PADĖTI
Nebeliko tos šventos pagar
bos, su kuria tautinį drabužį vilko
si 1924 m. pirmosios dainų šventės
Kaune dalyviai, suprasdami, kad
vilkėti tautinį rūbą - kiekvieno lie
tuvio pareiga ir pasididžiavimas.
Per pastaruosius dešimtme
čius dainų šventėse choristų
apranga labiau priminė stilizuotą
pseudoliaudišką uniformą, ji buvo
greičiau čigoniško negu lietuviško
kolorito, na, o choro artistai ilgai
niui visai atsisakė tautinio rūbo ir
puošėsi įvairiausių atspalvių bali
nėmis suknelėmis su ryškių spalvų
popierinėmis, plastmasinėmis gė
lėmis ant krūtinių, klasikiniais ko
stiumais ar frakais.
Norėtųsi, kad į 1990 metų tau
tinę dainų šventę kiek galima dau
giau choristų atvyktų apsirėdę au
tentiškais savo regiono tautiniais
rūbais. Tačiau įsigyti autentišką
etnografinį kostiumą kol kas nėra
lengva. Chorai, neįstengiantys pa
sisiūti autentiškų tautinių drabu
žių, tikriausiai pasipuoš kostiu
mais, pasiūtais pagal dailininkių
Dalios Jurginienės ir Marijos Žilevičienės sukurtus nacionalinio
charakterio sceninių kostiumų
eskizus.
Įdomūs ir šiai šventei labai tin
kantys yra pagal istorinio, archeo
loginio kostiumo rekonstrukcijas
sukurtieji rūbai. Archaiško nacio
nalinio charakterio rūbo autorė
Dalia Jurginienė išvengė pigaus
efekto, perdėtos stilizacijos. Ji lai
kosi istorinei lietuvių aprangai bū
dingų spalvų - žalios, raudonos,
geltonos, mėlynos, nebalinto lino.
Rūbai patogūs, jų kirpimas nesu
dėtingas. Suknelių dekore vyrauja
klostės, apsiuvai, įvairių formų
skraistės, svarbi detalė - autenti
škus archeologinius papuošalus
imituojantys žalvariniai papuoša
lai. Vyriškam kostiumui naciona
linį koloritą suteikia charakterin
gas švarko kirpimas, auliniai ba
tai, diržas, tinkamai parinkti žal
variniai papuošalai. Manyčiau,

CHORAMS
kad itin pavykę tie projektai, ku
riuose vyriško ir moteriško drabu
žio spalvos derinamos kontrasto
principu: šviesiai ruda ar nebalin
to lino spalva - moteriško, žalia,
tamsiai ruda - vyriško ar pan. Be
je, vientiso dramblio kaulo ar ne
balinto lino kolorito vyriški ir mo
teriški kostiumai gali atrodyti pil
ki, kiek buitiški, net nuobodūs, tuo
labiau, kad abiejuose tokio po
būdžio kostiumų projektuose vy
riško kostiumo viršutinė, geriau
siai matoma dalis nėra labai išrai
škinga.
Tradiciškesni dailininkės Ma
rijos Žilevičienės kostiumų pro
jektai, tačiau ir juose vengiama
išorinio puošnumo, rūbo charak
teris kuriamas remiantis archeo
loginiu, tautiniu, XX a. pradžios
kostiumu. Santūraus kolorito dra
bužiai - tradicinio kirpimo, laisve
snė jo formų interpretacija. Mano
manymu, jie labiau tiktų vyre
sniems ir patiems jauniausiems
choristams.
Pasiūto rūbo išvaizda priklau
so ir nuo medžiagos. Norėtųsi, kad
chorai rinktųsi natūralius audi
nius - vilną, drobelę, odą. Šilkas,
triacetatas, trikotažas nacionali
nio charakterio rūbui yra mažiau
priimtini, prie jų nelabai tinka ir
žalvario papuošalai. Autentiškų
papuošalų kopijas pagal leidinėly
je siūlomus piešinius tikriausiai
galėtų atlikti liaudies meistrai.
Dailininkų siūlomi rūbų cho
rams projektai ir Tautinėje dainų
šventėje, ir ateityje padės išvengti
eklektikos ir neskoningumo. Ko
stium ų autorės pasirengusios
konsultuoti tuos, kurie siųsis pa
gal jų sukurtus modelius.

DALIA TARANDAITĖ
Kostiumai chorams / Su
darytoja G.Puodžiukaitytė. V.: Mintis, 1989.
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