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DALIA KUCENIENE:

norėtume būtijums langu (pasaulį

Praeitų metą nigsėjo ir spalio mėnesiais Lietuvoje
viešėjusi JAV lietuvių bendniomenės Rimto valdybos
Kultūros tarybos pirmininkė DALIA KUČĖNIENĖ daug
bendravo su kultūros darbuotojais, mokslininkais ir
menininkais, rinko medžiagą daktaro disertacijai apie
rašytoją Žemaitę, aplankė tėviškę Žemaitijoje.
Su Kultūros tarybos pirmininke tartasi dėl JAV lietuvių
bendniomenės atstovavimo Lietuvos kultūros kongrese,
dėl nuolatinių ryšių palaikymo ir kitais Atgimimo
nulemtais reikalais.
Dalia Kučėnienė taip pat domėjosi Lietuvos mėgėjų
menine veikla, tautinės kultūros palikimu, tad mielai
sutiko duoti interviu "Liaudies kultūrai"

S. Sauleikos nuotrauka

- Gyvename antruosius Atgimimo metus, tačiau
informacijos apie lietuvių bendruomenes svetur, ne
išimtis ir JAV, mums labai stinga. Prašyčiau nors
trumpai. supažindinti su išeivijos kultūrine veikla
paskutiniuoju laikotarpiu.
- Kultūros tarybos pirmininke esu dar neseniai,
dvylika mėnesių. Tęsiame buvusios tarybos pradėtus
darbus, tačiau ruošiamės ir naujiems. Nauji labai susiję
su Lietuva. Jau esame susitarę pasikeisti lietuviškų
knygų parodomis. Musų. tikslas - kad išeivija taptų,
pozityvia prasme, langų \ pasaulį Lietuvai. Sukurti jai
kultūrinę reklamą. J uk jeigu sudėtume visas jėgas, kiek
šviesių galvų turėtume! Kultūra gali padėti susirasti
daug .gerų draugų. Politika, žinoma, svarbu, bet
politikieriai keičiasi, o kultūra - ilgaamžė. Tačiau kol
kas kultūra vis iš paskos, vis nespėja, o reikia, kad būtų
priekyje.
. ls paskutiniųjų mūsų žymių kultūriniu įvykių
paminėčiau 9-ąja premijų šventę. Ji vyko Čikagoje
gegužės mėnesį. Kandidatų moksfinio veikalo premijai
gauti užderėjo kaip reikiant - septyniolika, ir visi jos
verti.. ..Po ilgų svarstymų specialiai tam sukurtos
komisijos premijas paskyrė taip: mokslo premiją dr. P.
Jonikui uz studiją "Lietuvių kalba ir tauta amžių
būvyje", kurią dr. A. Klimas yra apibūdinęs kaip
lietuvių tautos ir kalbos kalvąrijąs. Antroji mokslo
premija paskirta prof. A. J. Greimui už veikalą "Tautos
atminties beieškant". Muzikos premija paskirta

pianistui Andriui Kuprevičiui. Jo muzikinė karjera
prasidėjo dar 1939 metais, . kai jis baigė Kauno
valstybinę konservatoriją, reiškėsi tarptautipiu mastų, ir
pažymėta aukščiausiais įvertinimais. . Žurnalistikos
premiją paskyrėme Vytautui Meškauskui, kuris štai jau
daugiau kaip pusę šimtmečio ištikimas. lietuviškam
žurnalizmui, ne itin dėkingai profesijai išeivijojje.
Radijo premija paskirta Juozui Stempųziui,. kuris nuo
1955 metų redaguoja, vedą ir rūpinasi lietuviška radijo
programa "Tėvynės garsai".. Dailės premijos laureate
tapo dailininkė Zita Sodeikienė, teatro - Los Andželo
dramos sambūris, kuris vra laimėjęs jau keturiuose
festivaliuose. Šių metų rudenį jis švenčia 35:erių metų
jubiliejų. Visi laureatai daug nusipelnę lietuvių kultūros
gyvastingumui,
tad
verti
Lietuvių
fondo
ir
bendruomenės skiriamų premijų.
Kitais metais Premijų šventę planuojame švęsti Sent
Petersburge, Floridoje.
Vasario mėnesį Čiurlionio galerijoje veikė jungtinė
lietuvių dailininkų paroda, kurioje pasirodė, visos musų
dailininkų kartos net iš trijų kontinentų, iš šių valstybių:
JAV, Anglijos, Australijos, Kanados, Prancūzijos,
Švedijos, Urugvajaus ir vakarų Vokietijos. Paroda
buvo dedikuota Vasario 16-osios paminėjimui. Dailės
muziejaus vardu susirinkusiems kalbėjęs dr. G. Dalukas
į juos kreipėsi tokiais žodžiais: .'T o . daugel .metų
okupuotoj Lietuvoj šimtatūkstantinės minios susirinko
Vasario 16-osios minėjimams ne vien tik Lietuvos

sostinėje Vilniuje, bet ir kituose miestuose. Mes,
išeiviai lietuviai - meno kūrėjai ir meno mylėtojai
Susirenkam švęsti musų Nepriklausomybės šventę čia,
Čiurlionio galerijoje - išeivijos lietuvių sostinėje
Čikagoj. Išeivijos lietuviai menininkai solidarizuojasi su
bundančia lietuvių tauta”.
Kadangi šie metai buvo "varpiški" ir "donelaitiški”,
norėjome atkreipti dėmesį į lietuviško žodžio
sužėrėjimą. Siuleme, kad visos JAV lietuvių
bendruomenės apygardos savo ruožtu minėtų ne vien
tik mums brangiu Nepriklausomybės šventę, bet
pasistengtų suruošti Donelaičiui skirta poezijos
pavasario šventę, kad lietuviškas žodis sprogtų
išeivijoje kartu su atgimstančiu pavasariu, aidėdamas
čia kartu su mums grąžintos Vilniaus katedros varpais.
Balandžio mėnesy Čikagos jaunimo centre atidarėme
ilgai lauktą Lietuvių muziejų. Saujelė pasiaukojusių
žmonių ilgai dirbo, kol pastatė puikias muziejaus
vitrinas, atrinko iš archyvų tautodailės, filatelijos ir
kitas kultūros vertybes. Muziejaus atidarymas mums
labai reikšmingas. Vyresniesiems jis primins jų
pergyventą Lietuvos istoriją, jaunieji galės pirmą kartą
iš arčiau su ja susipažinti.
Ruošiamės ir deviutajai dainų šventei, kuri vyks kitais
metais liepos Į d. Čikagoje. Rūpesčių yra - lietuviški
chorai susilpnėję. Reikia tartis su Muzikos sąjunga.
Dainų šventes pirmininku sutiko būti praėjusios šventės
gabus organizatorius Vaclovas Momkus. Vasarą
Dainavos stovykloje buvome surengę seminarą
choristams ir chorvedžiams. Atvažiavo 50 žmonių,
daugelis iš jų savo lėšomis, pasiėmę
atostogų.
Seminaras buvo labai vaisingas, aptarėme daug
klausimų.
Lauksime svečių iš Lietuvos, esame pasikvietę
"Varpo" chorą. Truputį kliudys tai, kad ir pas mus, ir
Lietuvoje dainų šventes vyks beveik tuo pačiu metu.
Mes savo datą buvome nustatę prieš metus. Kad nors
truputį vėliau...
- Kaip išsaugomas lietuviškumas?
- Gal keista, Kad ąš, gyvenusi Vokietijoje, Šveicarijoje,
Argentinoje, o vėliau - Amerikoje, nuo pat mažens
jaučiuosi .. lietuvė. /Visada priklausiau lietuviškoms
organizacijoms. Vėliau per vasaras vadovaudavau
lietuviškoms stovykloms Kaip meno vadovė - juk
lankiau konservatorija, su lietuviškom dainom ir arijom
apkeliavau visą pasaulį. Studijavau pasaulio literatūras,
o kai subrendau, išdrįsau grįžti prie lietuvių literatūros
- dabar rašau daktaro disertaciją iš rašytojos Žemaitės
kūrybos. Šeimoje vaikus taip pat stengiuosi auginti
lietuviais..
Ateitininkai ir skautai yra užsipirkę didelius žemės
plotus, juose įkūrę stovyklas, kuriose vasaras leidžia
musų vaikai - nuo darželinukų iki studentų, Jcad
pabendrautų, pabūtų ..ilgiau tarp lietuvių. Šios
organizacijos labai vienija, daro gerą poveikį. Be to,
šeštadieninės mokyklos, repeticijos, j kurias vežame
savo vaikus, jei norim, kad jie šoktų, vaidintų...
Man atrodo, kad daug kas, atvažiavęs iŠ Lietuvos,
nustemba,
pamatęs
musų kultūrinį
gyvenimą,
koncertus, . teatro . festivalius.
Viską
darome
visuomeniniais pagrindais, iš entuziazmo, iš meilės
tautai.
Mes viliamės, kad kol Lietuva buvo okupuota,
išeivijoj kūrė laisvi menininkai. Tą laikotarpį, kai čia
buvo tuštuma, Stalino kulto periodas, mes galime
užpildyti aruodu, kuris buvo sukrautas išeivijoj. Toks
balansas.
- Ar pas jus rengiami specialūs žmonės kultūrai kaip
pas mus ?
- Man atrodo, kad specialių kultūros mokyklų nėra
nei tarp lietuvių, nei tarp amerikiečių. Nebent jei
studijuoji diplomatiją. Bet kultūros žmonės gimsta per
darbą, tai visuomenininkai, žmonės iš pašaukimo. O
specifmio parengimo nėra.
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- Pas mus - kultūros ųamaL klubai...
- Turime ir mes. Štai Čikagos Lietuvių jaunimo
centras, kuriame ir vyksta visuomeninė kultūrine veikla.
Analogiškai ir kituose didmiesčiuose yra panašios
įstaigos.
- O mažuose miesteliuose?
- Lietuvių kolonijos susijusios su parapijomis.
Bažnyčia, salė, sporto rūmai, tautiniai namai - tai
patogiausios vietos kultūriniam bendravimui.
- Valstybė remia lietuvių kultūros centrus?
- Ne. Tik iš mūsų pačių aukų. Amerikos valdžia mano,
kad, puoselėdami lietuvybę, mes nęprisidedam prie
amerikoniškosios kultūros kūrimą Jei mes užsiimtume
amerikoniškaisiais reikalais, tai ir mus remtų kaip. ir
kitus. Pvz., Kanadoje daug daugiau remiamos mažosios
tautos. Dabar šiokią tokią paramą iš Amerikos gauna
dainų šventė, lietuvių opera ir kt. Todėl, kad manoma,
jog šie renginiai prisideda ir prie Amerikos kultūros.
- Tradicines lietuvių šventės šeimose gyvos?
- Taip, labai gyvos. Kūčios, Velykos, Vasario I6-oji.
- Kuo skiriasi kasdieninis lietuvio laisvalaikis nuo
amerikiečio?
- Mes visi gyvenam dvigubą gyvenimą. Amerikos
gyvenimą - profesinį gyvenimą, is ko duoną valgom.
Antrąjį gyvenimą - Lietuvos reikalams. Jei turį vaikų,
tai kiekvieną dieną skiri jiems laiko, kad pašnekėtum su
jais lietuviškai, darai su jais pamokas šeštadienio
mokyklai, veži į repeticijas, jei nori, kad jie išmoktų
lietuviškų dainų, šokių, vaidinimų. O vaikai perkrauti.
Jie šalia lietuviško gyvenimo turi ir amerikonišką.
Šeštadieniais amerikoniukai sėdi . namie ir žiuri
komiksus, o mes vežam savuosius, į lietuviškas
mokyklas. Nė nematę jie tos Lietuvos, nė nežino, kas ta
Lietuva. Auga jau antra, trečia karta. Brandinant
lietuviškus daigus, apie Lietuvą tarsi apie pasaką reikia
jients pasakoti.
- Štai mes, gyvenantys Lietuvoje, dauguma užaugę jau
po karo, tik dabar garsiai pasakėme, kad esame apvogti
- neturime tikrojo kultųrmio gyvenimo, kuris atitiktų
mūsų gyvybinius poreikius. Masinės šventės buvo
paradas. Tradicines šventės sunyko, nes nebuvo
toleruojamos. Svečiams turime ką parodyti, p patys kuo
pasidžiaugti - nelabai. Tikrosios šventės dar tik
randasi...
. . .
- Ar mes išgyvenam? Yra tokių kultūrinių įvykių,
kuriuos tikrai išgyveni. Kultūra yra pagrindinė musų
saviraiška, lietuviškumo išlaikymas ir Įrodymas,. Kai
pagalvoji, kiek reikia kasdieninės valios, kad liktum
lietuvis, supranti, kad tai - tikraLtaip, tai - autentiška.
- Jums patinka dabartinės.musų Dainų šventės?
- Užkulisių mes nežinome ir nematome. O ,kai sustoja
koncertui minia - mes sužavėti. Mums žymiai sunkiau
suorganizuoti tokią šventę. Niekas su rykšte nestęvi. Jei
žmogus nori, turi,laiko, jaučią meilę, tai važiuoja. Bet
tie, kurie bendrauja - tikri patriotai.
- Anot mūsų specialistų , daug dalykų lietuvių
išeivijos bendruomenėse išlaikyta grynesnių negu pas
mus. PvZy šokis. Mes galėtume iš jūsų net mokytis.
Taip,
dauguma
choreografijos
yra , iš
Nepriklausomybės laikų. O štai tautiniai rūbai labiau
stilizuoti. Galbūt ne stilizuoti, bet jau pasidarę lyg .ir
meno kuriniai... Labai gražus raštuoti sijonai, siuvinėti
marškiniai, visa meniškai suderinta...
- Ar kiekviena lietuvaitė išeivijoje turi tautinius
drabužius?
- Musų šeimoj dvi lietuvaitės, ir abi juos turi.
Dauguma turi. Aktyvesnės moterys, kurios šoka,
dalyvaują ansambliuose, vaikai irgi.aprūpinti. Manome,
kad tautinis rūbas, kaip ir tautinės juostos yra musų
tautos lobyno pasididžiavimas.
- Dėkoju už pokalbį.
Kalbėjosi DALIA

RASTENIENĖ

DAINŲ ŠVENTĖS DIENORAŠTIS
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PIRMĄJĄ LIETUVIŲ LIAUDIES DAINOS
DIENĄ PRISIMINUS
Tolimi mums atrodo 1924 metai ir kartu labai artimi savo tikrumu, kilnia dvasia, tauria meile liaudies dainai, tautos
giesmei. Pernai vasarą buvo paminėta prieš 65 metus Kaime įvykusi Pirmoji liaudies dainų diena. Ąžuolų vainikais
apjuostos kanklės ir užrašas '"Dainų diena 1924-1989" pakvietė žiūrovus į Vilniaus miesto dainų šventę, kurioje dainavo
ne tik Vilniaus dainininkai, bet ir Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Raseinių chorai Šventėje transliuotas ir Pirmosios
liaudies dainų dienos dirigento KOSTO GUREVIČIAUS sveikinimas.
Kai mes aplankėme Marijampolėje gyvenantį devyniasdešimt antrus metus įpusėjusį garbingąjį Maestro, jis ne tik
pagrojo nuotaikingą polkutę, lyrišką valsą, bet ir pasidalijo prisiminimais.
Tuo metu laikai buvo lygiai kaip dabar.
Lietuvėlė tik tvėrės. Pačioj pradžioj buvo
sunkiausia. Bet atėjūnų, karų ir vargų
nuniokota Lietuva ir sunkiausiu metu
dainos nepametė.
Augau Geisteriškių kaime, Vilkaviškio
apskrityje. Ten ir muzikos pramokau pas
vietinį vargonininką
B. Grudzinską, o
paskui
pas
J.
Bendorių
- jau
Marijampolėje. Kai J. Bendorius 1920
metais išvažiavo į Vokietiją, į Leipcigo
konservatoriją, tai man paliko visus darbus
dirbt - ir gimnazijoj, ir bažnyčioj, ir
"Gabijos” chore.
Dėl muzikos - tai man buvo lengva, nors
žinių truputį dar trūko. Mums labai
padėjo muzikas J. Žilevičius ( tuo metu
dirbo Kaune Švietimo ministerijoje). Jis
organizuodavo
muzikos
mokytojams
kursus. Tuose kursuose aš su juo ir
susipažinau. J. Žilevičius buvo pirmas
Dainų šventės iniciatorius. Jis tyrinėjo ir
aprašė estų, latvių dainų šventes. Kaskart į
kursus suvažiuodavo apie 50 mokytojų iš
Panevėžio, Šiaulių, Marijampolės, kitų
apskričių, tai vėliau jam kilo mintis
suregistruoti Lietuvos chorus ir jų
repertuarą. Išleido specialų aplinkraštį,
kurį vadovai turėjo užpildyti. Pasirodė,
kad chorai atlieka daug tų pačių dainų -

J. Naujalio, St. Šimkaus, Č. Sasnausko.
Tada J. Žilevičius pirmame Dainų dienos
surengimo pasitarime ( 1923 m. gruodžio
22 d.) pranešė, kad daugiau kaip 100
chorų norėtų ir galėtų dalyvauti pirmoje
Lietuvos dainos šventėje ir kad jinai
galėtų būti suruošta jau 1924 metais.
Vėlesniuose pasitarimuose buvo sudarytas
Dainos dienai ruošti komitetas: Garbės
pirmininkas - švietimo ministeris Leonas
Bistras, pirmininkas - Kauno miesto
savivaldybės burmistras Jonas Vileišis, I
vicepirmininkas - Apolinaras Likėrauskas
( "Pavasario" Katalikų Jaunimo Sąjunga),
II vicepirmininkas - Vincas Oškinis (
Lietuvos Jaunimo Sąjunga), sekretorius Antanas Bražas (Lietuvos Šaulių Sąjunga
) ir reikalų vedėjas - Klemensas
Prielgauskas ("Dainos" draugija). Taip pat
buvo sudaryta Muzikų komisija - Juozas
Naujalis, Aleksandras Kačanauskas ir
Juozas Žilevičius, kurie turėjo numatyti
Dainos dienos programą, rūpintis chorų
pasiruošimu. Bendro jungtinio choro
programą sudarė iš 16 liaudies dainų ir jų
sąrašą paskelbė per radiją. Diriguoti šiam
chorui komitetas pakvietė žymius muzikus
bei dirigentus: Juozą Naujalį, Stasį Šimkų
ir Julių Starką. Vasarą, liepos mėnesį, St.
Šimkus ir J. Štarka tikrino, kaip chorai

pasiruošę. Visur juos žmonės labai
svetingai
ir
nuoširdžiai
pasitikdavo,
apkaišydavo mašiną gėlėmis, o pačius
dirigentus apdovanodavo gėlių puokštėmis.
Mūsų Marijampolės ateitininkų choras ,
ruošdamasis Dainos dienai, išaugo nuo 80
iki 150 dainininkų. Nė vieno nereikėjo
prašyti, raginti ar varyti - toks buvo
pakilimas, toks noras , užsidegimas. Per
patikrinimą mes dainavom paskutinieji.
Visi chorai - po 20, 30 žmonių, o mūsų
kai sulipo pusantro šimto, tai tik visi žiūri,
kas čia dabar bus. Su ūpu padainavom. J.
Štarka pagyrė. Kokie laimingi mes tada
buvom!
Į Kauną suvažiavom 1924 m. rugpjūčio
21 dienos vakare. Kitą dieną anksti lyte
jau vyko pirmoji repeticija, po pietų antroji, o 23 dienos ( šeštadienio ) rytą generalinė. Ketvirtą valandą po pietų
prasidėjo pati šventė. Sekmadienį nuo ryto
ėmė lyti, todėl Dainos dienos koncertas
buvo nukeltas į pirmadienį.
Per tas kelias dienas Kaunas labai
pagyvėjo, daug svečių privažiavo, visų
nuotaika
linksma.
Chorų
dirigentai
dainavo kartu su dainininkais. Visi labai
plojo vyriausiesiems dirigentams.
J.
Naujalis dirigavo ramiai, lėtai, o va St.
Šimkus buvo labai staigus, karštas,
užrėkdavo per repeticijas ir čia pat priėjęs
apsikabina, sako: "Broliuk, aš čia truputį
pasikarščiavau, neimk į galvą". Ir aš
artimai susipažinau su St. Šimkum. Jis po
šventės užkvietė mane į "Lietuvos"
viešbutį, o paskui ir sako: "Atvažiuok į
Klaipėdą, ką tu čia sėdėsi, broliuk".
Parengė Leonidas Abaris

Jonas
Basanavičius
Pirmojoje
lietuvių liaudies dainos dienoje.

3

ŽODIS LIETUVOS DAINININKAMS
Iš 1924m. Dainos dienos renginio komiteto kreipimosi
Ištisais šimtmečiais atėjūnai, sauvalingai šeimininkaudami Lietuvoje, įdėjo daug pastangų, kad mūsų tautą
išnaikintų.
Tada buvo lietuvių tautai atimtos ir uždraustos visos gynimosi ir priešinimosi priemonės.
Tais laikais ūk daina, nors negarsiai niūniuojama, buvo mūsų tėvams ir bočiams tas vienintelis įrankis, kuriuo jie
gynėsi prieš galingus ir gausingus pavergėjus.
/r /č i didįjį karą, kai mūsų tauta jau buvo išsikovojusi teisę laisviau alsuoti, dainininkai būrėsi į chorus, draugijas,
o daina kaskart vis garsiau ir plačiau ėmė žadinti ir stiprinti lietuvio sielą ir kelti jo tautinį supratimą.
Tačiau karas sutrukdė ir dalinai suardė tą taip gražiai pražydusį mūsų dainos meną. Karo ir okupacijos laikais
išaugo nauja jaunuomenės karta, kuri dėl daugelio priežasčių nutolo nuo dainos.
Praūžus audringiems laikams ir gyvenimui įstojus į šiek tiek normalesnes vėžes, vėl dainos pradeda kaskart tvirčiau
įsigalėti, ypatingai jaunuomenės jautriose ir kilniose sielose.
Lietuvos nepriklausomo gyvenimo sąlygos leidžia ir reikalauja, kad mūsų dainos menas būtų pastatytas ant
tvirtesnio pagrindo. Jaučiasi reikalas ir matosi galimybė plačiau pastatyti ir varyti dainos kėlimo darbą.
Viena iš tikslingesnių tam priemonių yra dainų dienų arba švenčių ruošimas.
Todėl kviečiame chorų vedėjus ir dainininkus uoliai lavintis dainavime ir drausmėje, kad tūkstančių dainininkų
jungtinis choras Dainos dienoje parodytų visų mūsų liaudies dainos sielą ir galią.
Mes esame giliai įsitikinę, kad Dainos dienos ruošimo dideliame kilniame darbe teiks mums ir chorams
reikalingos ir galimos pagalbos kaip valdžios įstaigos, taip visuomeninės organizacijos ir atskiri asmenys.
Kaunas, 1924 metų kovo mėn. 16 diena
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Pirmoje
dainų
šventėje.
Diriguoja S. Šimkus.

M ergaitės atneša
garbės
ženklus,
kurie
skirti
vyriausiesiem s
dirigentams - J. Naujaliui, S.
Šimkui, J. Štarkai pagerbti.

Dainos dienos publika.

Nuotraukos iš LTSR centri
nio
valstybinio kino-fotofonodokumentų archyvo
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"KOL DIRBU, ESU GYVA"
Taip sako Ligija Vaičiulėnienė,
Respublikos nusipelniusi mokytoja, kuri
visą gyvenimą susiejo su choreografija. Ji per šešiasdešimties šokių autorė, o nuo
Atgimimo metų - Kretingos miesto garbės
pilietė, vienintelė tarp šešių vyrų moteris
(beje,
vienas
- garsiųjų
Lietuvos
krepšininkų "tėvas" Stasys Ruzgaila, buvęs
mokytojas,
kitas
nenuilstantis
kraštotyrininkas Ignas Jablonskis...). Ji visų rajono dainų švenčių ir kitų masinių
renginių vyriausioji baletmeisterė, yra
išleidusi autorinę šokių knygą "Mokyklos
varpelis"
(1986m.),
parengusi
"Aštuonmečių
ir vidurinių
mokyklų
fakultatyvinių
užsiėmimų
programą.
Choreografija" (1980m.). Tai ne vien
Kretingoje žinomas žmogus.
Gimė Pasvalyje vasarą, ketvirtadienį,
turgaus dieną. "Bus šokėja", - tada
pareiškė jos bobutė, mokėjusi apie porą
šimtų savo krašto dainų. Ligijos mama irgi
mėgo dainuoti bei vaidinti, o tėvas,
Petrograde
įsigijęs
farmacininko
specialybę, puoselėjo viltį, kad duktė seks
jo pėdomis.
Deja, neramūs buvo laikai. Netapusi
vaistininke, Ligija lankė Panevėžio dramos
teatro studiją Biržuose (rež. J. Alekna),
čia suvaidino ponią Keraitienę K. Binkio
"Atžalyne" (apie spektaklį ir vaidmenį turi
išlaikiusi
palankią
vietos
spaudos
recenziją); kiek vėliau - šeima ir
mokytojavimo pradžia, sunkūs pokario
metai, studijos neakivaizdiniu būdu ir,
žinoma, choreografija.
Kalbėjomės jos bute Kęstučio gatvėje.
Prieš kelias dienas čia vienu metu tilpo
vienuolika žmonių (tokia paprastai būna
arti Palangos gyvenančiųjų vasara), niekis, visi savi. Dalis šeimynos jau buvo
išsilakstę: kas darban - dukra Ligytė
(inžinierė technologė) išskubėjo sostinėn,
kas kitur. Nesimatė ir Leono Vaičiulėno,
taip pat mokytojo, ne tik, rajone žinomo
literato, dabar - rengiančio novelių rinkinį.
Kieme lakstė atostogų pas senelius
suskridę anūkai - Gilija, M.K. Čiurlionio
meno mokyklos auklėtinė, būsimoji šokėja
(turbūt irgi turgaus dieną gimusi?),
mėgstantis sportą ir žaidžiantis Jauko
tenisą Algirdas ir Jurgita, kuri rašo
eilėraščius, piešia ir muzikuoja, bet bus tik
krepšininkė - kaip mama kadaise (Nijolė filologijos mokslų kandidatė, Vilniaus
pedagoginiame
institute
busimuosius
mokytojus moko prancūzų kalbos). Gal
bus krepšininkė, gal. nebus - senelės
nuomone, anūkė neturinti sportinio
charakterio, apstumdyta arba kamuolį
praradusi kartais net verkianti... Virtuvėje
"triūsė", kaip sakė, jų prosenelė ir buvo
laiminga iš savo krašto sulaukusi viešnių.
- A r prisimenate pirmąjį šokį, pirmą
pasirodymą, pirmuosius šokėjus?
- Prisimenu... Pirmaisiais mokytojavimo
(ir vedybų) metais, kai turėjau dvidešimt,

8

Škilinpamūšio (Biržų raj.) progimnazijoje
inscenizavau
"Raudonkepuraitę":
čia
"šoko" paukščiai, kiškiai, drugeliai, gėlės,
mirguliavo
žvaigždės,
pati
ir
akompanavau... Nežinau, kaip kitiems, o
man ir šokėjams buvo gražu. Iš reikalo,
nes mokiniai veržte veržėsi į sceną, vieną
po kito "kūriau" bevardžius ratelius,
polkutes, rengiau vakarus. Rimtesnis
pirmas kartas ir paskatinimas kurti buvo
1950
metais,
tada
jau
gyvenome
Kretingoje, - po Klaipėdos zonos apžiūros,
kai komisija už "Piemenuką" paskyrė
pirmąją vietą (turbūt vaikų grupėje ?).
A tsim enu, kiek visiem s buvo
džiaugsmo! Po apžiūros, v o s ne visą
naktį mus, "artistus", film avo (atrodo,
V . Starošas), bet nei šokančių, nei
dainuojančių savęs ekrane niekada
neišvydom e. Iš laimės nejutome
nuovargio net tada, kai paryčiais iš
Klaipėdos
grįžtant
sugedo
sunkvežimis... Buvo žiema.
- Jau daugiau kaip keturiasdešimt metų
"esate" žemaitė, savo kūrybinę veiklą
siejate su Kretinga. Kaip atsitiko?
- Gandai patraukė, kad ten gerų šokėjų
esama... O jeigu rimtai, - 1948 m. mūsų
jauną šeimą Švietimo ministerija paskyrė
dirbti į Palangą, bet kažkodėl tuometinis
švietimo skyriaus vedėjas Krūminas (vardo
neatsimenu) atkalbinėjo į provinciją (?)
važiuoti. Paklausėme, likome Kretingoje.
Nors žemaičiai nepatiklūs ("...kas esat, ėš
kor, dar so mažo vako..."), bet vargais
negalais
susiradome
butuką,
net
prisiregistravome, o po kurio laiko Ligytė
sesutės Nijolės susilaukė. Taip ir "tapau"
žemaite.
M etai neišdildo ne tik mokytojų
pavardžių, - ir dabar girdi jų balsą,
atsim eni smulkmenas, matai, kaip
buvo
apsirengę.
Mano
jaunoji
mokytoja dėvėdavo mėlyną sportinį
kostiumą.
Labai laukdavau fizin io lavinim o
pamokų,
kurios
buvo
kažkuo
ypatingos:
mokytoja
m okydavo
polkos, valso žingsnelių, liepdavo po
vieną grakščiai, į taktą p ereiti įstrižai
salę
(širdis apmirdavo!), gražiai
pasisveikinti, linktelėti galvą - atėjus
prie lentos, dėkojant pakvietus ar
kviečiant šokti, pati sporto salėje
skraidydavo
kaip
pašėlusi
ant
gim nastikos įrenginių (m okiniai iš
paskos), pati su mumis bėgdavo 100
metrų
distanciją, organizuodavo
estafetes, spartakiadas, šventes. V isur
ir su visais pati. Gal, sakau, dėl to
mūsų mokykloje niekada netrūko
bėgikų, šuolininkų ir gimnastų, o
aikštėse ir aikštelėse, net kiem uose
iki vėlum os dundėdavo tinklinio,
krepšinio arba kvadrato kamuolys?

Ištisas
popietes
dauguma
praleisdavom e mokykloje.
Gal tai, kas buvo vakar, itin brangu
liko todėl, kad šalia tavo artimiausių
draugų sporto aikštelėse, scenoje,
šokių vakare, džiaugsme ir nelaimėje
buvo
mokytojai
Ligija
V aičiulėnienė,
Vytautas
Liutikas,
Stasys Ruzgaila, Albinas Daugelė,
V aclovas Pocius, Birutė Kavoliūnaitė,
A n gelė ir Juozas Tarvydai (jau
mirę)... R yšiai su jais iki šiol
nenutrūkę.
Sykį fizin io lavinim o mokytoja su
linksma jauna bendradarbe Irena
R ukuižiene, per
pertrauką
tarp
mokinių koridoriuje sukdamos ratą,
kažko visus apžiūrinėjo, o po kurio
laiko pulkelį septintokų ir vyresnių
paprašė pasilikti po pamokų. Tądien
K retingos gimnazijoje ir atsirado
tautinių šoktų kolektyvas. Tai buvo
1950-ieji, kai Ligija V aičiulėnienė su
savo šokėjais pirmą kartą dalyvavo
Dainų šventėje, kai šoko "Sadutę",
"Malūnėlį”, "Blezdingėlę", "Kubilą*...
Po sunkių repeticijų pulkeliu, kad
nepaklystum e,
vaikščiojom e
po
besikeliantį
iš
griuvėsių
Vilnių,
gyvenom e Černiachovskio aikštėje,
labai
senoje
mokykloje, maitino
kareiviškoje lauko virtuvėje (davė tik
sriubos), miegojome ant šieno...
M iela mokytoja, daug to meto
šokėjų jau mirę. Anzelm as Lileikis,
Rom as
Markauskas,
Kazys
Beržanskis,
Janina
M ačiulskytė-Pelienė,
Genutė
Straupytė,
Algim antas
Kaubrys,
Stasys Stonkus, Danutė StonkutėJanušauskienė...
Tai
Jūsų
buvę
pirmieji.
... V ėliau L. V aičiulėnienė dalyvaus
v isose suaugusiųjų, v isose moksleivių
respublikinėse dainų šventėse kaip
kolektyvų vadovė, šokių autorė, o
nuo 1964 m. ir kaip švenčių vyr.
baletm eisterė. Ji pasidarys viena iš
pagrindinių vaikų repertuaro kūrėjų,
jos šokius šoks visa Lietuva. "Visada
būsiu dėkinga amžinos atm inties
Juozui Lingiui, nepamiršiu malonaus
bendradarbiavimo
su
Juozu
Gudavičium, Kaziu Poškaičiu, Marija
V aitulevičiūte, Salomonu Sverdiolu",
- kartos ne sykį Ligija V aičiulėnienė.
- Mokytoja, kurį laikotarpį norėtumėte
susigrąžinti?
- 1964-1969-uosius, kūrybingiausius
metus ir, žinoma, 1950-ųjų Dainų šventę.
Pati
jauna,
šokėjai
nuoširdūs,
gražūs...Tada
sutikau
savo
pirmąją
mokytoją Eleną Šlekienę (dėstė fizinį
lavinimą, buvo auklėtoja). Tai ji mane ir
kitus biržiečius išmokė savo sukurtą
"Sadutę", "Sukčių" - tuos pačius šokius,
kuriuos tąkart "Žalgirio" stadione šoko

mano mokiniai. Nuotaika buvo pakili, abi
išsipasakojome,
nusifotografavome.
Iš
džiaugsmo taip norėjosi sušukti: "Kai
grįšiu, daug nuveiksiu!"
Ir nuveikė: 1955 m. sukūrė Ir
pritaikė scenai "Žvejių polką19 (tai
vienas pirmųjų Respublikoje įvertintų
šokių), 1957 m. "Sveikinamąjį jonkelį",
1962 m. "Spaliukų ratuką” ir "Pupą",
1963 m. "Jaunuosius kosmonautus",
"Suk, suk ratelį", 1968 m. "ABC",
"Mokyklos varpelį", 1972 m. "Viens,
du, trys", "Tilčiuką", 1976m. "Baltijos
gintarėlius", 1978 m. "Žiemkentėlius",
"Kiškelį", 1983 m "Mokyklėle, būk
sveika".
Kitus kūrė sau, ne komisijoms, kai
kurie brėžiniai ar jų apmatai guli
stalčiuose, bet prie jų mokytoja dar sugrįš.
Ji privalo tai padalyti!
- Kas Jūs: vadovė ar kūrėja?
- Tikriausiai vadovė. Neturiu kantrybės,
visada trūksta laiko, labiau matau brėžinį,
ypač savo šokių, nei meninį lygį. Mėgstu
aikštėje improvizuoti, rajono dainų šventes
rengti.
Baletm eisterio Kazio Poškaičio
nuomone, L. Vaičiulėnienė savo
kūryboje
nesivaiko
įmantrumo,
neieško sudėtingų žingsnių, vartoja
liaudies choreografijos priem ones.
Tai visiškai suprantama - šokiai
skiriami
vaikams.
Šešiolika
jos
kūrybos
šokių
buvo
atlikti
Respublikinėse dainų šventėse.
- Kur brandinate šokį: galvoje,
sąsiuvinyje su tvarkingais brėžiniais ar?..
- Špargalkose. Paprastai per repeticijas
pirmasis
sumanymas
neatpažįstamai
pakinta, būna, kad ir nieko neišeina.
- Ar kada savo šokėjus skaičiavote?
Jeigu vieną gražią dieną visi Jūsų buvusieji
draugėn susirinktų?..
- Neskaičiavau. Daug būtų... Nemažai ir
iš šokio duoną valgo. Pirmoji aukštojo
mokslo
diplomą
įsigijo
Danutė
Savickaitė-Jakutienė
(dirba
Kultūros
darbuotojų tobulinimosi institute), vėliau
Rūta Krakauskaitė, Janina Gedvilaitė,
Laima Bučmytė, Tulia Jagutytė-Zinčiuk,
Rimas Vaišnoras, Vaidotas Gilys. Vieni
kultūros mokyklose dėsto, kiti kolektyvams
vadovauja. Kasmet po vieną kitą į
Fakultetus įstoja ir baigę sugrįžta. Antai
Stasys Šimkus dirba Kretingos kultūros
namuose, Živilė Pelakauskaitė - Vidmantų
vidurinėje mokykloje (Kretingos raj.).
Tikėkime, kad ir antrakursis Dalius
Urbonas,
ir
pirmakursis
Irmantas
Rožauskas niekur nedings! Šiaipjau
dauguma kretingiškių po Lietuvą pasklidę.
- Šiandieną burnojame, kad kūrybos
vaisius pasidarė per daug manieringas. Ar
pasikeitė choreografija? Kokią matote nuo
liaudies
kultūros
šaltinių
sparčiai
tolstančios choreografijos perspektyvą? O
gal tautinis šokis neišliks?
• Nesu kaimietė ir prisipažinsiu - apie
liaudies kūiybą daugiau žinau iš knygų,
ligai pavyzdžiu laikėme "Lietuvą": jos
repertuaras,
maniera,
rūbai
tiesiog
užburdavo, ir kaip įmanydami viskuo
norėjome į ją būti panašūs. Dabar jau
garsiai
svarstome,
kiek
mūsų
reprezentacinis ansamblis - tautiškas?
Per mažai naudojau žemaičių tautosaką,
išskyrus "Daužtinį jonkelį", "Sveikinamąjį
jonkelį" - jų pagrindu ėmiau Skuodo
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apylinkėse mokinių surinktą folklorą;
"Žvejų polkai" šiokį tokį akstiną davė
kažkada Šventosios apylinkėse matytas
vakarėlis. Gaila, kad neperėmiau savo
aukštaičių krašto folkloro, nepanaudojau
Žemaitijos galimybių. Turbūt dėl to
dauguma mano šokių - "iš galvos",
siužetiniai, mokyklos tema.
Koks sceninio šokio likimas? Jis šiuo
metu mažiau jaudina (ypač mieste), nes
visų ir visur - vienodas. Šokis turi išlikti.
Tik kas pasakys, kaip jį supaprastinti ir
kaip gyvybę įkvėpti? Dabar ieškoma būdų,
kaip kuo daugiau bendrauti, nenorima
būti stebėtojais, todėl nenuostabu, kad su
bundančia Lietuva lyg viesulas įsiveržė
gaivus folkloras. Jis į ratą įsuka seną ir
jauną, miestietį ir kaimietį (nors pastarąjį
lig šiol dar gana sunkiai). Iš visos širdies
džiaugiuosi liaudies kūrybos atgimimu,
kartais
net
pavydžiu
jauniems
choreografams, kuriems viskas prieš akis,
nors tikiuosi dar ir pati kai ką suspėti.
- Ar dažnai nusiviliate? Mums, Jūsų
mokiniams, ne sykį pasirodė, kad už kitus
mažiau mylima buvote. Gal dėl to, kad
alkūnėmis neišmokote irtis?
- Sakai, alkūnėmis... Tikrai nesiyriau. O
šiaipjau per ilgą gyvenimėlį visko
pasitaikė. Anuo metu išties didesnę
paramą ir pripažinimą jausdavau iš centro
(ne iš "stipraus" - iš Vilniaus), o vietinės
jėgos paprastai remdavo ir keldavo
idėjiškai stipresnius. - Pašnekovė nutilo ir
šyptelėjo, matyt, prisiminusi vieną iš savo
jubiliejų 1984-aisiais... - Niekis. Užtat
iškilmėse susitikau begalę artimų žmonių,
buvusių ir esamų bičiulių, daug mokinių
privažiavo... Keista, bet tada jutau ne
nuoskaudą,
o
didžiulį
moralinį
pasitenkinimą.
O kūrybiniame darbe... Kai manim
pasitikėjo, pati tvirčiau jaučiausi, atrodė,
geriau ir sekėsi. Tai visiškai natūralu.
Pirmą kartėlį patyriau per paskutinę
moksleivių dainų šventę 1987 metais.
Suprantama, konkurencija... Karta nebe ta.
- Pasikeitė tarpusavio santykiai...
- Seniau nuoširdesni buvo. Ana
menininkų karia pasižymėjo tolerancija,

matyt, buvo tvirtesnė, dažnai ir avansu
labiau pasitikėdavo.
Kai žmogus nuo įvykių esi toliau, ne
viską žinai... Praėjusį pavasarį gerbiamam
J. Mikutavičiui raštu pasiūliau, kad mano
pavardę iš būsimos šventės meno grupės
drąsiai gali išbraukti. Nepyksiu. Prie
šventės jau ir dabar jaučiuosi prisidėjusi seminare vadovus mokiau, aprašiau šokio
kompoziciją, dariau aikštės brėžinius, be
to, dirbu su kolektyvu, ir, jeigu Dievas
duos,
dalyvausime
Tautinėje
dainų
šventėje. Argi ne gana? Atrodo, paliko
rengti Finalą su folkloro šokiais. Jeigu
paliko...
- A r negaila, kas praėjo?
- Dirbau sau ir kitiems. Kol jėgos leidžia
- dirbu, o kol dirbu - esu gyva. Širdy
džiaugiuosi, kad galėjau prisidėti prie
bendrų pastangų Lietuvos labui.
- Ačiū Jums. Stiprybės!

DANUTĖ

S KEKŠYTĖ

Mokytoja tarp mokytojų. (Penktojo
dešim tm ečio viduryje kretingiškiai
pedagogai ^ buvo
sukurę
šoklų
Po festivalio prie Minijos (apie 1956
m.).
Pulkeliu, kad nepaklystume... 1950-ųjų
liepa. Katedros aikštė.
(Ligija
V aičiulėnienė
trečioje
eilėje
pirmoji).
{ koncertą.
K retingos gatvėse plazda pokario
metų vėliavos.
L. V aičiulėnienei iš kairės - ilgametis
mokyklos choro vadovas
V aclovas
Pocius.
Po šventės. Baletm eisteriai Kazys
Poškaitis, Ligija V aičiulėnienė ir
Janina Gudavičienė.
Nuotraukos iš asmeninių albumų

INTERVIU SU TĘSINIU
Lietuvos konservatorijos Klaipėdos fakultetų docentą Regimantą Gudelį sutikau besišnekučiuojantį su LTSR
mokslinio metodinio kultūros centro sociologe Elena Korkiško apie artėjančią dainų šventę ir ta proga galimus
mėgėjų meninės veiklos tyrimus. Kadangi pastarųjų metų spaudos diskusijose dėl Dainų švenčių pobūdžio
dažniausiai buvo remiamasi asmeniniais pastebėjimais, susidomėjau, kaip naudojamasi ankstesnių Dainų
švenčių tyrimų duomenimis, kokios jų išvados, apskritai, kokia šių tyrimų istorija Ir tikslai. Štai ką į
klausimus atsakė mano pašnekovai.

1. INTERVIU
- Kaip gimė tyrimu idėja? Ar ji pa
kito, kai ėmėtės darbo?

klos kolektyvą, turi tam tikrų lūke
sčių, kuriuos pravartu žinoti jau
bent dėl to, kad būtų galima padėti
jiems išsipildyti.

negaliu sakyti, kad visuomenė susi
pažino, kol kas tos išvados - tarnybi
niam naudojimui ir kultūrinės
veiklos tyrinėjimams ateičiai.

- Ar turėjo pirmųjų tyrimų duo
menys įtakos 1985 m. Dainų šven
tei?

REGIMANTAS GUDELIS. Porą
straipsnių išspausdino "Menotyra",
keletu
Mokslų
Akademijos
leidimai. Naudojausi duomenimis
pranešimams
konferencijose.
Nuotrupų pateko ir į periodine
spaudą,
bet
apmaudu,
kad
plačiosios visuomenės su tyrimų
rezultatais neturėjome galimybių
supažindinti.

ELENA KORKIŠKO. Nežinau.
Su duomenimis Organizacinį komi
tetą supažindinome. Be to, sociolo
ginių
tyrimų
duomenys
ir
nepretenduoja i "sprendžiamąjį bal
są’, tai daugiau medžiaga apmąsty
mams, informacija apie tai, ką mano
"apačios", šiuo atveju - dalyviai.
REGIMANTAS GUDELIS.
Apie tyrimus visada gali būti labai
įvairių nuomonių. Vieni juos giria,
kiti peikia, treti apsimeta nepaste
bį... O respondentai jais džiaugėsi,
labai nuoširdžiai atsakinėjo į klausi
mus. Vadinasi, su šventės subjektu
kalbą užmegzti galima. Net, saky
čiau, reikia, kitaip rimtai sampro
tauti apie vidines meninės mėgėjų
veiklos tendencijas negalėsime. Šie
met, atrodo, galėsime atlikti dide
snės apimties tyrimus ir nepalyginti
geresnėmis sąlygomis.
- Ar visuomenė buvo supažindinta
su švenčių tyrimų išvadomis?
ELENA KORKIŠKO. Pagal pir
mojo tyriipo duomenis buvome pa
rengę drauge su R. Gudeliu
straipsnį. Pasiūlėme ir "Kultūros ba
rams’’, bet šie nepriėmė. Iš antrojo
tyrimo parengiau straipsnį apie savi
veiklininkų kolektyvų lankymo moty
vus,
kuris buvo
išspausdintas
MMKC leidinyje "Tradicija - tai
darbas", tiesa, nedideliu tiražu. Tad

- Tai gal tuose tyrimuose buvo
įžiūrėta tokių dalykų, apie kuriuos
geriau nekalbėti?
ELENA KORKIŠKO. Tuo metu
apie daug ką plačiai nebuvo
svarstoma, nors tai supranti ir ne iš
karto. Įsivaizduoju, kaip naiviai mes
atrodėme Kultūros ministerijoje,
sakydami, jog chorai nori, kad
repertuare būtų daugiau lietuvių
liaudies dainų.
REGIMANTAS GUDELIS.
Nemanau, kad tie duomenys kam
nors būtų pakenkę. Suprantama,
apie kai kuriuos dalykus tuo metu
"nereikėjo" šnekėti.
- Ką šiandieną, prisiminę praeitų
švenčių
tyrimus,
norėtumėte
pasakyti mūsų skaitytojui ir Dainų
šventės
organizatoriams? - į šį
klausimą
Regimantas
Gudelis
(publikuojame žemiau) ir Elena
Korkiško (bus kitame leidinyje)
pažadėjo trumpus straipsnius.

DALIA

MIELIAUSKAITĖ
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2. TĘSINYS. REGIMANTO GUDELIO RETROS
PEKTYVUS ŽVILGSNIS Į 1980-ųjų IR 1985-ųjų
DAINŲ ŠVENTES.
ŠVENTĖ. Vakarų Europoje XIX a. pab. - XX a. pr.
dainų švenčių buvo rengiama nemažai. Deja, jau
sakome -.buvo ir pagrįstai didžiuojamės, jog latviai,
lietuviai ir estai sias unikalias menines tradicijas
išsaugojo. Galėtume pasigirti ir tarybiniams Rytams,
reglamentacijos iškreipta ' žmonių elgsena, švenčių
tradicijos. Rezultatas - kažkokie dirbtini, mimikriški
dideles žmonių masės veiksmai Olimpiadoje ir kitose
parodomosiose šventėse. Stagnacija ir musų dainų
šventes apkabinėjo pigia bižuterija, bet šventė gebėjo
išlikti - "prazdnik ne umer"...
Dainų šventės įaugo į musų tautos menine
pasaulėjautą ir sąmonę ne dirbtinai oficialiu, bet realiu
pavidalu, visa savastimi. Iš LTSR konservatorijos
Klaipėdos fakultetų ir LTSR mokslinio metodinio
kultūros centro atliktu 1980 m. ir 1985 m. respublikinių
ir zoninių dainų, švenčių tyrimų matyti didelis žiūrovų,
klausytojų, dainininkų ir chorų vadovų optimizmas ir
pasiryžimas toliau plėtoti šios šventės tradicijas. Tokias
nuostatas sunku pateikti kokiu nors griežtu aritmetiniu,
lentelių ar kitu. pavidalu, bet fragmentiškai kai ką
norėčiau pasakyti.
Per 90 procentų šventėse apklaustų dainininkų,
kolektyvų, vadovų, žiūrovų klausytojų tvirtina: šventės
mums reikalingos ir būtinos. Šventės poveikį mūsų
tautinei kultūrai apibrėžti nelengva. Galėčiau pasakyti
tik tiek: chorų vadovai iš kelių anketoje nurodytų
teigimų dažniausiai pasirinkdavo tokį: "Dainų šventės
yra nepaprastai svarbi nacionalinių meninių tradicijų
plėtojimo priemone". Toks teiginys nėra naujas, bet
labai svarbu, jog jis ne fasadinis, o realus.
Į lįs iu
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dainuos .jungtims choras, Šiauliuose - du trys
kolektyvai. "Kur norėtumėte dalyvauti?" - klausiame.
Vėl per 90 procentų žmonių tvirtina, jog Panevėžyje.
Šiauliuose švente busianti menka, neįdomi. Ar taip
mąstytų žmonės, jeigu nebūtų, tradicijų?
Dainininkai savais žodžiais, bet labai vieningai
paaiškino, jo g jungtims choras juos žavi garsojėg a , jog
smagų. būti. tokiame gausiame būryje. Dažname
paaiškinime įrašytas žodis "Lietuva".
. Vienam kitam jungtinis choras nepatinka. Priežastis jam ejaųg simuliantų.
Šiaip jau dainų šventę dainininkai suvokia
apibendrintai - čia 1svarbu viskas drauge paėmus".
Bandėme aiškintis, kas labiau vertinama - "oficialioji
meninė. programą ar "masinis dainavimas šventei
baigiantis Siek tiek labiau - meninė programa.
Taigi dainų šventė pirmiausia yra šventė, ir visi
meninio vertinimo aspektai siejami su šventės situacija
ir psichologija.
, ŠIEK TIEK APIE REPERTUARĄ.. Apie jį
diskutuojama labiausiai. Dabar ypač daug kritikuojama.
Kritikuoja net tie.. kurie patys .prisidėdavo prie jo
parinkimo. Esą iki šiol dainavimas buvo Kažkoks
sintetinis", p pačios dainų šventės pavirto į "himnų
giedojimą vienintelei teisingai partijai ir vyriausybei".
Su tokia jiuoda .kritika diskutuoti sunku, nes ji,
sakydama dalį teisybes, puola i kitą kraštutinumą Apvaizdos teisėmis taip pat skelbia absoliučią tiesą ir
nuožmiai teisia.
Tuo tarpu, tyrimų rezultatai buvo visai neblogi: 1980
m. šventes vienos dainos vertinimo vidurkis balu "labai
patiko" buvo apie 41 %, balu "patiko" apie 38 %, o
1985 m. atitinkamai 65 % ir 18 % .
Kodėl teigiamai buvo vertinamas ir ankstesnių , kaip
mes dabar sakome, ideologizuotų
švenčių
repertuaras? Todėl, kad jame meniškų kūrinių buvo
kur kas. daugiau negu "plakatinių".. (Būtent kelių
plakątimų", bet anaiptol ne menkaverčių dainuprastas
vertinimas nusmukdė vertinimo vidurkį. f9§5 m.
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repertuare tokių nesėkmių buvo mažiau.) Kam ne kam,
o patiems muzikams turėtų būti žinoma,, kad jeigu
kolektyvas kurinį rengia įdomiai, jeigu siekiama, tegul
ir paprasčiausiais budais, įsigilinti į jo turinį ir muzikinę
kalbą, tai jis suvokiamas kaip meno kūrinys. Juk visai
"negražių" dainų 1980 m. ir 1985 m. šventėse nebuvo!
Kis kita, kad skirtingo muzikinio išsilavinimo žmonės
tą patį kurinį vertina nevienodai. Pailiustruosiu visiems
žinomų kurmių - K. Prosnako "Juros" ir E. Balsio
kantatos "Leninui šlovė" vertinimu (procentais nuo visu
apklaustųjų). K. Prosnako "Jurą" gerai vertino 31 %
žiūrovų, 5o % dainininkų, 77 % chorų vadovų, 100 %
ekspertų; E. Balsio kantatą "Leninui šlove" gerai
vertino 40 % žiūrovų. 36 % - dainininkų, 35 % chorų
vadovų. 69 % - ekspertų.. (Ekspertai - specialiai
sudaryta trylikos auksčiausios kvalifikacijos chorų
Artindami repertuarą, ir dainininkai, ir chorų
vadovai vengia aukščiausių balų. Tai, matyt, lemia
psichologiniai veiksniai, nes privalomas. repertuaras
visuomet būna "kitų parinktas", primestas iš viršaus"...
Taigi galėtume tvirtintų kad dviejų praėjusių švenčių
repertuaras buvo geras ir įdomus. Būsimas, be abejo,
įvertintas dar geriau, nes bus tautiškesnis, be
ideologines" pyliavos ".
LIAUDIES DAINOS. Liaudies daina yra savita
tautos meninės, raiškos, forma. .Stagnacijos metais jos
reikšmė buvo itin didelė, o tautinio atgimimo dienomis
ji gyvena savo renesansą. Pasigirsta anksčiau visai
negirdėtų dainų. Sąjūdžio mitinguose skamba daugybe
melodingų ir nuoširdžių pokario partizanų, tremtinių ir
kitokių dainų. Tikriausiai nebetoli . ta diena, kai
kompozitoriai imsis jas harmonizuoti. Tai gerokai
praturtintų tradicinį musų liaudies dainų repertuarą.
Svarbiausia turiniu ir. žanrais. Iki šiol daugiausia
dainuojamos lyrinės-epinės dainos. Revoliucinių, kurių
labai pageidautų Rytai, neturime, o patriotinių - apie
Vilniaus vadavimą, Lietuvos kariuomenę, pokario
partizanus - Rytai nepageidavo. Iš chorų repertuaro
atrodytų, kad lietuviai pernelyg "nusilyrinusi" tautą,
dainuojanti tik apie rūtų darželius, grėblelį, dalgelį ir
neturinti patriotinių, herojinių jausmų.
. . .
Iš tyrimų duomenų m atyti,.jog.86 % dainininkų
mėgsta liaudies dainas, o 46 % siūlo, jų daugiau įtraukti
į šventės repertuarą. Reali padėtis neatitiko tokios
nuostatos. Kaip pastoviai mažėjo, liaudies dainų
skaičius švenčių repertuare, matyti, palyginus visų
švenčių repertuarą.
1 lentelė
Liaudies daina Dainų švenčių repertuare
Dainų
šventės

1924
1928
1932
1946
. 1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985

Iš
viso
dainų

34
21
24
21
36
30
32
31
33
28
22
22

atlikta

Lietuvių
liaudies dainų
skaičiais

%

22
16
17
14
14
11
10
5
7
6
2
4

61
80
71
66
39
36
31
16
21
21
9
18

Tikėkimės, kad tokių "juodų" metų, kaip 1965,1980 ir
1985, liaudies daina daugiau nepatirs.
RITUALINĖS DAINOS. Šventinis ritualas, būtinybė
įprasminti šventę kilniomis pilietinėmis idėjomis gimdo
natūralų ritualinių patriotinių dainų poreikį. Tokios

2 lentelė

dainos skambėjo ir pirmosiose dainų šventėse, o
pokario metais repertuarą "papuošdavo" plakatinės,
ideologinės dainos apie Staliną, Leniną ir partiją.
Pradžią tam davė 1946 m. atlikta A. Aleksandrovo
"Kantata apie Staliną".
Atgaiva tapo į šventę grįžusios J. Naujalio "Lietuva
brangį^ J. Gudavičiaus Kur giria žaliuoja". Jos
tradiciškai dainuojamos kaip ritualinės. Šios ir
panašios dainos vertinamos pagal savus meninius ir
patriotinius kriterijus. 1985 m. šventėje kiekvieno
dainininko (atsakiusio į mūsų klausimus) paprašėme
aaiškinti, kodėl jam patinka "Lietuva brangi".
>augųma jų pasirinko atsakymą, kad "tai brangus,
tradicinis kūrinys apie Lietuvą", kiti dar paminėjo
Maironio
poezijos
patrauklumą,
muzikos
melodingumas, nuoširdumas akcentuotas mažiau.
Galėtume pridurti, kad "Lietuva brangi" yra labiausiai
vertinamą dainą. .
v Sąjūdis atgaivino dar vieną dainą - 1912 m. St.
Šimkaus. sukurtą, anot paties autoriaus, obalsį
"Lietuviais esame mes .gimę". Neabejotina, kad
dabartinėje sudėtingoje politinėje situacijoje ji perteikia
ypač svarbius tautos dvasinius lūkesčius, todėl jai lemta
užimti prideramą vietą šalia "Lietuva brangi".

Vakarų
Europos
kompozitorių
klasikų kūryba
Rusų kompozitorių
klasikų kūiyba
Tarybinių kompozitorių kūiyba
TSRS ir kitų valstybių tautų
liaudies dainos
Lietuvių ikitarybinių
kompozitorių kūiyba
Lietuvių taiybinių kompozitorių
kūryba
Lietuvių liaudies dainos

APIE KITAS DAINAS. Dainininkai ir chorų vadovai
apskritai dainas vertina be kokio nors išajikstinio
nusistatymo, o pagal tai, kiek jos patinka. Žiūrovai
vertina kiek prasčiau.. Priežastys suprantamos: ne
visiems gerai girdėti, kai kas dainų klausėsi pirmą kartą
ir pan. Vis dėlto atkreipčiau dėmesį į tai, lcad šventei
nelabai tinkančias dainas,
kaip A. Makarovo
"Statybininkų dainą" iš siuitos "Upė - milžinas" ir R.
Ščedrino merginiį chorą iš operos "Ne vien tik meilė",
visi respondentai vertino labai prastai. (Pirmąją
teigimnai įvertino tik apie 20 %, antrąją - apie 15 %).
. Šventės repertuaras gali būti sudaromas pagal
įvairius principus. Vadovaujantis dainų vertinimais,
būtų galima pasiūlyti tokią sąlyginę jo struktūrą.

APIE REPERTUARO RENGIMĄ.
Ko nors
intriguojančio negalėčiau pasakyti.. Liaudies chorai
repertuarą rengia
neskubėdami
ir
tvarkingai.
Silpnesniems,
n e . taip
intensyviai
dirbantiems
kolektyvams šventės repertuaras yra per. sunkus.
Maždaug 40 % chorų jo griebiasi paskutiniais metais.
Kolektyvą išlaikančios organizacijos (kaip nurodė, patys
vadovai) įvairiausiais budais ima juos skatinti. Tai
chorus mobilizuoja, bet meniškumo nesuteikia.
Nebereikėtų dirbtinai skatinti choru meninio augimo,
įteikiant jiems per sunkų repertuarą. Tąi gerų ręzultątų
neduoda. O kaltę, užuot ją vertus, "funkcionieriams ir
"partorgams", šiuo.. atveju deretų prisiimti mūsų
chorinio meno korifėjams.

E

Dainų šventės
vertinimais

repertuaro

Žanrinės stilistinės kryptys

struktūra,

vadovaujantis

dainų

% nuo visų kurinių skaičiaus

11
6
10
7
17
8
42

Ar racionalus būtų toks Dainų dienos repertuaro mo
delis? Galima diskutuoti, Mano nuomone, mūsų netu
rėtų šokiruoti nurodytas liaudies dainų, procentas,
įsivaizduokime.,.kad liaudies daina ims dominuoti visoje
musų muzikinėje, aplinkoje. Be to, pasiūlytą struktūra
atspindi ne dainininkų kosmopolitų ar tarybines liau
dies, o konkrečiai lietuvių dainininkų nuostatas.
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SEIRIJŲ IMPRESIJOS
Nors
Seirijuose
nebuvau
porą
dešimtmečių, bet tą giedrą auksinio rudens
vidurdienį išlipus iš tarpmiestinio autobuso
surasti kultūros namus man nebuvo keblu:
grupelėmis ir pavieniui, gėlių puokštėmis ir
vainikais nešini, žmonės ėjo viena kiyptimi.
Prie rožėmis apsodinto dviaukščio mūro
gedulingai nuleista trispalvė, eglišakiais
nubarstytas
takas.
Lange,
juoduose
rėmeliuose, skelbiama, kad kovų už
Lietuvos
nepriklausomybę
savanorio,
buvusio valsčiaus seniūno, 1947 metais
išvežto į Sibirą ir 1952-aisiais tremtyje
mirusio Liudo Večerkausko palaikai parą
ilsėsis kultūros namuose, o po to
iškilmingai bus palaidoti Seirijų kapinėse.
Meniškas kiyžius ir tautiniai simboliai
puošia patalpą, kurioje jam likimas lėmė
prieš atgulant į amžino poilsio vietą
atsisveikinti su giminėmis, pažįstamais,
žemiečiais. Ramiai spragsi degančios
žvakės, tyliai skamba gedulinga muzika. O
žmonės vis eina: pagyvenę, jauni ir vaikai.
Vieną kitą vyresnį bandau pašnekinti,
klausiu, ar pažinojo velionį. Taip, daugelis
jį prisimena, tai būta gero ir teisingo
žmogaus,
tvarkingo
Vainiūnų
kaimo
ūkininko. Jo sodyba neišliko, mat erdvūs
pastatai
labai
tikę
visuomeninėms
reikmėms... Dukra Aldona ir sūnus, atbuvę
savo golgotas Sibiro platybėse, gyvena
miestuose, o pašaivoti velionį būtinai
reikėję čia, Seirijuose, kur gyventa, kur jis
dar prisimenamas, kur ilsisi artimieji.
Akimis surandu velionio dukrą. Žilus
plaukus prisidengusi gedulo šydu, ji jau
nebeverkia, gražus pavargęs veidas pamažu
įgauna ramybę. Neteisybė, kančios, pagaliau
vargai, peivežant iš Irkutsko srities ¡skros
kaimo kapinaičių tėvo palaikus - jau
praeityje. Dėl pašaivojimo, kaip ir dera,
pirmiausia ji bandė tartis su apylinkės
vykdomojo komiteto pirmininku Pranu
Mikelioniu, bet jis pasakęs, kad miestelyje
nėra tam skirtų patalpų, o pats niekuo
negalįs padėti. Nusiminusiai Aldonai
žmonės patarė kreiptis į Sąjūdį, kurio siela,
anot vietos gyventojų, - kultūros namų
direktorė
Nijolė
Lepeškienė.
Toji,
pasitelkusi pagalbininkus, kaip mat ir
sutvarkiusi: viskas apgalvota,
puikiai
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surikiuota, o dar šitaip gražu ir iškilminga...
Prie linine staltiese užtiesto ir žvakėmis
apšviesto stalo susėda giedotojai, o taip jų
ir
Nijolės
Lepeškienės
vadovaujamo
etnografinio ansamblio dalyvės. Netrukus
suskamba
giesmės.
Apie
gyvenimo
trapumą,
mirties
neišvengiamybę,
prigimties netobulumą. Giedos jie ilgai.
Nutyla
susirinkusiųjų
pasišnibždėjimai,
ateinančių ir išeinančių žingsniai - ne sykį
girdėtos šermenų giesmės čia, kultūros
namuose,
skamba
ypač
gražiai
ir
prasmingai.
Dabar galima susiieškoti
kultūros namų darbuotojus ir pasikalbėti.
Kylame į antrą aukštą ir patogiai įsitaisome
erdviame direktorės kabinete: stebėtinai
jaunos išvaizdos direktorė, ilgakasė Nijolė
Lepeškienė, apie kurią jau spėjau išgirsti
tiek daug gražių žodžių, meno vadovas,
Marijampolės kultūros mokykloje įgijęs
chorvedžio specialybę ir jau spėjęs atlikti
karinę tarnybą Vytautas Rutkauskas ir
metodininkė, Vilniaus kultūros mokyklos
neakivaizdininke,
Lina
Sakalauskienė.
Kolektyvas darnus, žinantis savo darbo
prasmę. Direktorės darbo stažas kultūros
namuose - 22 metai. Ji sumani, darbšti,
valdinga, bet kartu taktiška, labai gero

būdo, todėl abu darbuotojai pripažįsta jos
autoritetą. Tai tas nedažnas atvejis, kai
ypač lyški formalaus ir neformalaus lyderio
vienovė. Jei toks sutapimas būtų dažnesnis,
žymiai sumažėtų nepatenkintų savuoju
likimu, prislėgtų ir nelaimingų žmonių.
... Visą vasarą kultūros namus kolūkio ir
apylinkės lėšomis remontavo. Šalia niekada
niekur nespėjančių statybininkų nemažai
triūsė patys kultūros namų darbuotojai.
Padaiyta daug, bet dar ne viskas užbaigta fasado apdaila liko kitų metų pavasariui.
Čia jau kolūkio pirmininko, nuoširdaus
kultūros
darbuotojų
draugo,
Arūno
Mickevičiaus garbės skola. Kultūros namai
turi žiūrovų salę su erdve ir patogia scena,
kurios nevengia į rajoną atvykstantys
profesionalai, šokių salę (kurioje tąsyk ir
buvo pašarvoti tremtinio palaikai), tris
erdvius repeticijų kambarius. Čia patogiai
įsikūrusi ir biblioteka, kurioje ilgus metus
triūsia Vida Nedzinskienė. Yra šiek tiek ir
inventoriaus, žinoma, ne tiek ir ne tokio,
kad būtų galima tenkinti įvairesnius
miestelio gyventojų poreikius. Čia daug
dirbama su meno kolektyvais. Šiuo metu
populiariausias
iš jų
direktorės
vadovaujamas
etnografinis
ansamblis,

k1; name dainuoja 8 pagyvenusios moterys.
Jų repertuare senovės dzūkų, savanorių,
tremtinių, partizanų mėgtos patriotinės
dainos. Kartą išgirdusi ansamblį dainuojant,
žinoma liaudies dainų atlikėja, nusipelniusi
artistė Veronika Povilionienė netruko
atvažiuoti į Seirijus, įsirašyti į magnetofoną
visą jo repertuarą ir išmokti jį. Nuo tada
prasidėjo kolektyvo bendri koncertai su
populiariąja dainininke. Kartu koncertuota
Kauno filharmonijoje, Alytuje, Punioje.
Tariamasi įrašyti plokštelę. Kolektyvo daug
kur buvota ir su "Gimtojo krašto"
redakcija.
Bendravimo
su
sostinės
žmonėmis kolektyvas nenutrauks ir ateityje.
Taip dainininkių dvi buvusios tremtinės.
Tai skardžiabalsė Marija Agurkienė ir
Onutė Želionienė, kurios teigia, kad
lietuviams visas kančias iškentėti padėjo
daina. Dar Nijolė vadovauja ne tik rajone,
bet ir Respublikoje ne sykį prizines vietas
pelniusiam pagyvenusių žmonių šokių
kolektyvui, šokdina jaunimą, susibūrusį į du
tautinių
šokių
kolektyvus.
Lina
Sakalauskienė darbuojasi su vaikais rengia vaidinimus, šventinius montažus,
E tn o g rafin is ansam blis Rumšiškėse.
1. Palionio nuotrauka

Seirijų kultūros namų darbuotojai.
Antroji iš kairės - N. Lepeškienė.

Prie
tremtinio
palaikų.

L.

Večerkausko

. V . M ilerio nuotraukos

moko tautinių šoklų. Vytautas Rutkauskas
dirba
su
jaunaisiais
akordeonistais,
vadovauja merginų bei mažų mergaičių
vokaliniams ansambliams, be to , visiems
kolektyvams akompanuoja. Šiuo metu
Vytautas renka repertuarą ir dairosi
balsingų vyrų - kurs vyrų vokalinį ansamblį.
Vis dar populiari Seirijuose meninė
agitbrigada, savo veiklą grindžianti vietos
faktais, Ezopo kalba išjuokianti žmonių
silpnybes, gyvenimo anomalijas. Apie šio
kolektyvo gyvybingumą ir reikalingumą
byloja tai, kad žmonės, pastebėję blogį
arba patys patyrę neteisybę, ieško N.
Lepeškienės, pasakoja jai nuoskaudas arba
atneša jai pačių sueiliuotus posmus. Kartą
direktorę nustebino 87 metų Juozas
Eimanavičius, atnešęs savo kupletus apie
pardavėją, kuri užsisvajojusiam pirkėjui
vietoj mėsos suvyniojo į popierių didelį
kaulą... Nors žmonių pavardės ir vardai
agitbrigados kupletuose niekada neminimi,
kritikuojami asmenys nesunkiai atpažįstami.
Būna ir nesusipratimų: taikoma vienam, o
kliūva keliems. Neretai ateinama į kultūros
namus aiškintis arba teisintis. Šmaikštuolių
pasišaipymų objektu būna gandonešiai,
stiklelio vergai, kai kurių kolektyvų vadovai
- seikėjama kiekvienam pagal nuopelnus.
Šiuo metu nei repetuojama, nei
koncertuojama - visi skuba nuimti savo ir
ūkio derlių. Bet po savaitės kitos daugiau
kaip šimtas įvairaus amžiaus žmonių vėl
rinksis į gražiai suremontuotas patalpas,
laisvalaikio
valandas
skirs
pamėgtai
meninei veiklai.
Kultūros namai tolydžio pakviečia
gyventojus į didesnius ir mažesnius
renginius. Atgaivinamos tautinės šventės.

Su jauduliu žmonės
šiol mena pirmą
kartą po daugelio metų paminėtą Vasario
16-ąją, džiaugiasi, kad į iškilmes buvo
įnešta dzūkiškos skrynios dugne daugiau
kaip 40 metų slėpta ir Išsaugota tautinė
vėliava. Visi drauge iškilmingai paminėjo
Vincą Kudirką, Meteliuose šventė Jonines,
o Motinos dieną kultūros namai pagerbė
daugiavaikes ir karių motinas. Kultūros
namų
iniciatyva
įvyko
visuomenės
susitikimas su buvusiu kaliniu ir tremtiniu
kunigu Sigitu Tamkevičium. Kiekvieną
savaitę jaunimas kviečiamas pašokti, bet
šios pramogos populiarumas vis mažėja,
nes Seirijuose merginų yra žymiai mažiau
nei šoklių vaikinų. Nepalyginti didesnį
pasisekimą turi kas antrą sekmadienį
rengiami vakarėliai tiems, kam per 50.
Susirinkę žmonės pašoka, padainuoja,
mokytojo Kazimiero Pušnerkaičio darbų
parodą apžiūri, kai kurie net savo kūrybos
paskaito.
Eiliavimas
užkrečiantis
užsiėmimas. N. Lepeškienė pastebi, kad
Seirijuose niekada nebuvo tiek poetų. O
dabar parašo
Janina Geraltauskienė,
Juozas Butkevičius, Izabelė Stašauskienė. Ir
eilių autoriai, ir kultūros darbuotojai
supranta, kad tos pagyvenusių žmonių eilės
toli gražu nėra poezijos viršūnė, bet argi
blogai, .jei savo nuoširdiems jausmams
išlieti žmonės imasi plunksnos? Dažnas
renginys kultūros namuose vyksta prie
puodelio arbatos ar kavos. Tuomet
Vytautas Rutkauskas tampa barmenu.
Žmonės mėgsta tokias improvizuotas
vaišes, juolab, kad Seirijuose kol kas nėra
kavinės.
Visa kultūros namų veikla grindžiama
žmonių poreikiais, jų entuziazmu, kartu
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jautriai ir apdairiai vedant lankytojus į
tautinį atgimimą. Kaip vėliau paaiškėjo iš
pokalbių su mokyklos direktore Lina
Kvedaravičiene ir apylinkės vykdomojo
komiteto pirmininku Pranu Mikelioniu, ne
viskam, kas vyksta kultūros namuose, jie
pritaria.
Kartais
kultūros
namų
darbuotojams tenka įrodinėti savo užmojų
tikslingumą kolūkio partinės organizacijos
sekretorei Marijai Stoncelienei. Tačiau
apskritai ir šie žmonės neneigia Nijolės,
Linos
ir Vytauto
išradingumo
bei
darbštumo, o neretai ir rezultatais
pasidžiaugia... Tariamasi
ir glaudžiai
bendradarbiaujama su Sąjūdžio grupe,
visada remia kolūkio pirmininkas Arūnas
Mickevičius, muzikos mokytojas Jurgis,.
Bartininkas ir jo žmona Bronė. Didžiausias
darbo įvertinimas - žmonių meilė ir
pripažinimas.
Daugelis
buvusių
saviveiklininkų iš kariuomenės Nijolei
Lepeškienei
rašo
laiškus.
Antanas
Marcinonis, nuo vaikystės buvęs kultūros
namų saviveiklininku, atlikęs karinę tarnybą
ir nusprendęs vesti, neįsivaizdavo savo
vestuvių be Nijolės. Bet argi tik tą vieną
sykį?! Eimantui Metelioniui Nijolė daug
metų buvo giliausių paslapčių patikėtinė,
todėl vedęs ir tapęs tėvu, jai, kaip
artimiausiam žmogui, jis pirmiausia ir
pranešė naujieną. Ne vien džiaugsmus, bet
ir nesėkmes, abejones, asmenines dramas
neretai tenka kantriai išklausyti Nijolei. O
ji turi ir savo šeimą - vyrą, du sūnus,
mažąją Nijolytę. Belieka stebėtis, iš kokių
šaltinių semiasi širdies dosnumo ir dvasios
tvirtumo, kad užtektų visiems. Gal iš
gimtųjų Buckūnų, kur jaukiuose tėvelių
namuose ji išaugo taip dešimties broliukų
ir sesučių, išmoko ne tik dzūkiškų dainų ir
šokių, bet ir buvimo šalia kitų, sugebėjimo
užjausti ir padėti?
O gal išsiugdyta
pirmoje darbovietėje Krikštonyse, kur
septynerius metus kultūros namuose
stengėsi dirbti kaip sąžinė liepė, kaip
norėjo žmonės, nepaisė nurodymų ir
draudimų iš viršaus? Ten ji buvo giriama ir
baudžiama,
o
sykį
už
jauno
mechanizatoriaus laidotuves su bažnytinėm
apeigom
net atleista iš darbo ir, tik
žmonėms užtarus, sugrąžinta atgal.
Bet ką čia praeitis, juk čia, Seirijuose,
Nijolė dirba šešioliktus metus. Išradingai,
nepavargdama, lyg kiekviena diena būtų
pati svarbiausia gyvenime.

TERESĖ
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NAUSUTYTĖ

APIE LIAUDIES KULTŪRĄ
IR KAI KURIUOS
DABARTINĖS KULTŪROS REIŠKINIUS
Pašnekesys su filosofu Krescencijumi Stoškumi
- Per pastaruosius dešimtm ečius itin
buvo
mėgstamas
žodis
"liaudis”,
terminai "liaudies kultūra", "liaudies
menas", o, pasirodo, liaudies kultūros
telikę reliktai. Tad kaip reikėtų
vadinti dabartinės kultūros reiškinius,
dažnai laikomus liaudies kultūros
reiškiniais? Kokie jie?
- Reikėtų lietuvių liaudies kultūra laikyti
tą tradiciją, kurią išsaugojo valstietiškas
gyvenimas. Tam, ką kuria dabartiniai
"liaudies meistrai”, didelį poveikį daro
profesinė kultūra, masinė kultūra, taigi
tiems reiškiniams nusakyti reikėtų naujų
terminų. Arba turėtume išskirti bent dvi
"liaudies kultūros" reikšmes - pirmąją, kuri
nusakytų sinkretinę valstietiškąją liaudies
kultūrą, ir antrąją, kuri galėtų būti taikoma
visiems dabartinės kultūros reiškiniams,
nepriklausantiems
profesinei
kūrybai.
Tačiau abejočiau, ar tiems reiškiniams
apibūdinti tikrai reikalingas "liaudies
kultūros" terminas - visi jie vienaip ar
kitaip paveikti profesinės kūrybos: seka
profesinės kūrybos formomis, priklauso
nuo
darbo
pasidalijimo
būdo,
yra
profesionalų aprobuojami ir pan. Priešingu
atveju reikia daug aiškintis, visada būtina
nurodinėti, kokia reikšmė turima galvoje.
Tai nėra patogu.
Štai iš Vakarų sklinda kosmopolitinės
kultūros reiškiniai, kuriuos vadiname
masine kultūra. Tai labiausiai šiais laikais
plintanti, labiausiai liaudiška (moderniąja
žodžio prasme) kultūra. Bet negi tai tikra
liaudies kultūra? Liaudies kultūra
tradicinė, sinkretinė, ją žmonės patys kuria
ir patys ja naudojasi. Masinė kultūra komercinė,
specializuota,
pritaikyta
elementariausiems, pramoginiams žmogaus
pomėgiams,
paprastai
profesionalų
kuriama. Tik jos vartojimas masinis. Šios
masinės kultūros charakteristikos šiek tiek
neatitinka bene tik kontrkultūrinis rokas,
kurio kūrėjai dažnai nėra profesionalai. Bet
jo paskirtis tokia pat siaura kaip ir viso
masinio meno, - tai pramoga.
Mūsų krašte yra dar vienas tarybinės
kultūros politikos pagimdytas reiškinys,
įsiterpęs tarp liaudies kultūros ir masinės
kultūros. Nerasdamas jam kito tinkamo
pavadinimo, gal galėčiau pavartoti tą, kurį
siūlė kai kurie tarybiniai teoretikai, mėginę

mūsų masinės kultūros reiškinius atskirti
nuo Vakarų
kosmopolitinės
masinės
kultūros. Ten, jie sakė, yra masinė kultūra,
o čia - liaudies masių kultūra. Atrodytų,
grynai verbalinis atskyrimas. Vis dėlto
manyčiau, kad jis turi prasmės. Juk toji
liaudies masių kultūra iš esmės buvo tam
tikrų politinių interesų ir tikslų gana
griežtai reglamentuota ir standartizuota
kultūros atmaina, turėjusi formuoti mases.
Taigi ji yra politinės reglamentacijos
produktas, o ne laisvo naudojimo kaip
masinė Vakarų kultūra. Toji masių kultūra
rėmėsi ideologiškai transformuotomis ir
parinktomis liaudies kultūros tradicijomis
(pvz.,
I.
Moisejevo
vadovaujamas
ansamblis, "Lietuvos"
ansamblis), bet
dažniausiai tik jų paviršiumi, sakyčiau, ji
pozuoja
liaudies
kultūrą,
arba
demonstruoja, kokia turėtų būti liaudies
kultūra kaip taiybinės visuomenės žmogaus
standartas.
,
Masinė kultūra taip pat turi kai kurių
bruožų, giminingų tradicinei kultūrai išgalvotų herojų tipologinis panašumas, jų
absoliutus pranašumas,
nepranokstama
jėga, narsumas, drąsa (romanuose, kino
filmuose ir kt.). Herojų suskirstymas į
grynai teigiamus ir neigiamus, pirmųjų
pergalės prieš antruosius mums primena
stebuklines pasakas, epinius pasakojimus,
legendas. Ašaringų dramų sentimentalumas
kartais būna artimas liaudies baladėms ir
kai
kuriems
pasakojimams.
Per
pastaruosius 10 - 15 metų Vakarų masinė
kultūra patyrė didelę evoliuciją: joje
atsirado kontrkultūra - primityvi kultūra,
priešinama
oficialiajai
kultūrai,
tiek
liaudies,
tiek
ir
profesinei.
Tai
marginalinių,
liumpenproletarinių,
iš
visuomenės
iškrintančių
gyventojų
sluoksnių kultūra. Ji tapo madinga ir plinta
visur. Dabar ji pradeda viešpatauti ir
Lietuvoje.
Taigi suminėjau tokias reiškinių grupes:
tradicinę liaudies kultūrą, kosmopolitinę
masinę
kultūrą
(jos
variantą
kontrkultūrą), masių kultūrą. Tai gana
skirtingi reiškiniai, kurių neįmanoma
nusakyti terminu "liaudies kultūra".
Jus turbūt domina dar vienas
vadinamosios "liaudies kultūros" reiškinys,
kuris klostosi saviveiklos pagrindu. Man
atrodo, nėra sunku nubrėžti ribą tarp to,

kas vadinama meno saviveikla, arba mėgėjų
menu, ir liaudies kultūros tikrąja žodžio
prasme. Mėgėjų meno reglamentavimas,
privalomas darbininko, kolūkiečio idealų
reiškimas,
liaudies
kultūros
fasado
imitavimas rodo, kad šią veiklą smarkiai
paveikė proletarinė kultūra. Kai kurios jos
formos priartėjo prie profesinio meno, kai
kurios (pvz., etnografiniai ansambliai) prie
tradicinės liaudies kūrybos. Bet nei vienos,
nei kitos mėgėjų veiklos nepriskirčiau prie
tradicinės liaudies kultūros reiškinių, kurie
neatskiriami nuo valstietiško gyvenimo.
- Štai dabar sakome, kad liaudies
kultūra
dabartinėje
kultūroje
egzistuoja
reliktiniu,
archyviniu
pavidalu ir tiek, kiek ji perimama
profesinės kūrybos. Tai kada gi buvo
liaudies kultūros aukso amžius, koks
pagrindinis kriterijus jam nustatyti?
- Tada, kada buvo gyvos liaudies
gyvenimo tradicijos, kada ji ūkininkavo,
dirbdama darbus, atlikdavo ir ritualines
funkcijas, po darbo pramogavo. Kai visa tai
nebuvo susiskaidę į pavienes sritis. O
dabar, kai mėginame tuos reliktus
atgaivinti naujomis sąlygomis, pavyzdžiui,
liaudies dainą (folkloro ansambliuose)
atliekame klausytojui, publikai, ji tampa
saviveiklos reiškiniu, ar mes to norėtume,
ar ne. Ta liaudies daina tampa žmonių
saviveiklos kūriniu kitiems žmonėms, kurie
tuo neužsiima, arba užsiima kitokia
saviveikla.
Mėgėjų
dainavimas
ar
meistravimas
nėra
liaudies
kultūros
atgaivinimas. Kaip sinkretinis reiškinys ji
neegzistuoja be atitinkamo gyvenimo. Mes
juk tikro valstietiško gyvenimo nebeturim.
Suprantama,
daug
liaudies
kultūros
elementų dabartinėmis sąlygomis gali būti
išsaugoma,
palaikoma
gali
būti
atgaivinamas liaudiškas dainavimas gali
būti naudojami tradiciniai ritualai... Šie
dalykai yra liaudies ta prasme, kad išlaiko
tradicines formas. Bet kai jie atitraukiami
nuo tradicinio gyvenimo, perkeliami į
naujas sąlygas ir jomis imami kultivuoti, jie
virsta naujoviška šių laikų kūryba, skiriama
publikai aptarnauti. Liaudies kultūroje
nebuvo gryno meno, nebuvo profesinio
pasiskirstymo - žmogus veikė gana
universaliai. Jis buvo ir artojas, ir
dainininkas, ir šokėjas... Jo smūtkeliai buvo
jo tikėjimas, dainos doroviniai
normatyvai. O dabar nei saviveikla, nei
profesionalai
visos
liaudies
kultūros
neatkuria: vieni - tik šokėjai, kiti - tik
choristai... Ir jų gyvenimas labai nutolęs
nuo to, apie ką tie šokiai ir dainos kalba.
- Sunyko ne tik valstiečio gyvenim o
būdas, bet ir pati valstiečių klasė.
Nebeturime liaudies kultūros subjekto.
R eliktus perima kiti visuom enės
sluoksniai...
- Perima tie sluoksniai, kuriems rūpi
išlaikyti identitetą.
- Tačiau žodis “liaudis” v is dar
funkcionuoja. Ką jis šiuo
metu
reiškia?
- Tai Jūs man pasakykit, kas po šiuo
žodžiu slepiasi! Aš nežinau. Juk jis
vartojamas kuo įvairiausiomis prasmėmis.

Geras
mėgėjų
kolektyvas vadinamas
"liaudies", ir šiuo atveju šis žodis reiškia
meistriškumą,
profesionalumą!
Profesionalus
rašytojas
pavadinamas
liaudies rašytoju, kadangi jo kūryba
laikoma visai visuomenei reikalinga...
Liaudies meistrai liaudies tradicijų mokosi
seminaruose ir kursuose iš skaidrių... Tai
ar tinka vartoti čia žodį ’’liaudis"? Juk jis
gali apimti visus tuos reiškinius, kuriuos
minėjau, taip pat ir Vakarų masinę kultūrą.
Tarp kitko, kai kas netgi nori įrodyti, kad
masinė kultūra ir yra tikroji dabartinės
liaudies kultūra. Masių kultūrą mums
diktuodavo, o anoji - laisva veikla, taigi
stichiškumo požiūriu lyg ir būtų artimiausia
liaudies kūrybai. Bėda ta, kad turinio
požiūriu ji tėra liaudiškumo karikatūra. Ji
neturi tautinių bruožų. Masinę kultūrą,
pasinaudodamas H. Markuzės terminu,
galėčiau pavadinti vienmate. Ji aptarnauja
žmogų tik kaip pramogų vartotoją.
Liaudies kultūros žmogus nėra homo
ludens. Jis kaip tik pats savo gyvenimo ir
darbų šeimininkas, jis atsakingas už savo
namus, rūpinasi artimaisiais, tiki savo
gyvenimo reikšmingumu. Taigi liaudies
kultūra yra visapusiška ir gana gili, o
masinė
siaura
ir
paviršutiniška,
vartotojiška. Pas mus žodis "liaudis"
pasidarė tiesiog beprasmis. Kadangi buvo
reikalingas politiniams liaudies valdžios
mitams pagrįsti, tai ir segiota, kur
reikėdavo ką nors pagirti, pripažinti,
paaukštinti. Manyčiau, tokiems terminams
nereikia perdaug vergaut. Ką gi juo norima
pasakyti? Apibūdinti reiškinius, kurie
neveikiami profesinės kultūros? Bet aš
tokių reiškinių nežinau. Masinę kultūrą
kuria profesionalai, meno saviveiklai
vadovauja profesionalai, net jos funkcijos
tokios kaip profesinio meno (supriešinama
publika ir kūrėjas), "liaudies skulptoriams"
taip pat daro įtaką profesinis menas. Gal
šis žodis šiandien tiktų tik išskirti darbams
tų žmonių, kurie buvo toliausia nuo visų
mokyklų ir studijų, gyvenę užsidarę kaime
ir tęsė tradiciją - gamino ratelius, statines,
žiede puodus, audė lovatieses ir kt.
- Tai gal daugeliu atvejų, pvz.,
nusipelniusiem s
žmonėms,
kolektyvam s pagerbti labiau tiktų
žodis “tautos”, “tautinis”?
- Dabar tikriausiai tai labai tiktų.
Anksčiau buvo norima pabrėžti ne
tautinius liaudies kultūros savitumus, o jos
paprastumą,
masiškumą,
net
internacionališkumą. Ta pati liaudies
kultūra jau XIX a. pab. ir XX a. pr. buvo
įgijusi
dvi viena
kitai
priešinamas
interpretacijas. Kam rūpėjo tautos vienybė,
tie liaudies kultūroje matė tautinės
kultūros vienijimo pagrindą. Kas galvojo
apie
proletarinį
internacionalizmą
ir
pasaulinę revoliuciją, tiems liaudies kultūra
buvo reikalinga kaip paprastų žmonių
kūryba, savo liaudiškumu artima visų kitų
tautų kūrybai. Socialdemokratinei doktrinai
integracijos pagrindas buvo "paprastų
žmonių"
kultūra,
tautinei
politikai
integracijos pagrindas - tautiniai savitumai.

- Pati liaudies kultūra istoriniu
požiūriu taip pat nevienalytė. Koks
pagrindinis jos klostym osi bruožas?
- Liaudies kultūra per visą savo istoriją
turėjo labai stabilias tradicijas. Todėl yra
pagrindo ją vadinti tiesiog tradicine
kultūra. Ji neturi savo individualių kūrėjų
(kūrėjai yra tik tradicijos tęsėjai), savo
tikros chronologijos. Net istorinių karo
dainų minimi įvykiai neduoda pagrindo
sieti jų atsiradimo su tais įvykiais. Žinoma,
liaudies kultūra keitėsi. Bet tie kitimai nėra
esminiai. Bent jau jie nekliudo atkurti
lietuvių liaudies kultūrą kaip stabilią
struktūrą tarp kitų baltiškų kultūrų,
suprasti jos baltiškas, net indoeuropietiškas
šaknis. Visai pagrįstai galima manyti, kad
ikivalstybinė pagoniškoji liaudies kultūra ir
liaudies
kultūra
valstybei
atsiradus
(feodalizmo epochoje), ir
valstietiška
kultūra po krikščionybės išplitimo yra iš
esmės tos pačios kultūros modifikacijos.
Žinoma, atsirasdavo naujų vaizdinių, naujų
gyvenimo įvykių, bet jie iš esmės nepakeitė
susiklosčiusios
tradicijos,
liaudies
mąstysenos, kadangi
nuo
pirmykštės
bendruomenės iki valstybinės valstietiškos
bendruomenės suirimo tai buvo sinkretinė
kultūra, visas veiklos sritis jungianti į
vieningą visumą. Suprantama, pagoniškasis
laikotarpis
neturi
kitos
kultūrinės
opozicijos, t.y. niekas nuo jos neatsiriboja,
o feodalizmo laikotarpiu su liaudies kultūra
jau konfrontuoja profesinė katalikų ir
protestantų bažnyčia ir feodalinių sluoksnių
(kilmingųjų) kultūra, kuri diferencijuota.
Tačiau ši valstiečių kultūrai darė menką
poveikį dėl jos savotiškos nuostatos
atsiriboti nuo paprastų žmonių gyvenimo.
Ji juk pretendavo į išskirtinę, tikrą šviesių
žmonių kultūrą (dažnai tai pažymima
svetimų kalbų vartojimu: Lietuvoj - lenkų,
Rusijoj - prancūzų ir pan.). Taigi
valstietiška kultūra liko gana uždara ir iš
esmės išlaikė tuos pačius bruožus, kuriuos
žymiu mastu buvo paveldėjusi iš pagonybės
laikų.
Suprantama,
joje
atsirado
krikščioniškosios galvosenos (liaudiškas
krikščionybės variantas), ji transformavosi,
tačiau išliko sinkretinė, kadangi gyvenimo
būdas liko tas pats - natūralinis ūkis.
XX a., matyt, būtų vykęs natūralus
liaudies kultūros vienijimasis su profesinės
ir masinės kultūros formomis, jei nebūtų
dirbtinai sunaikintas tradicinis valstiečių
ūkis. Kai buvo sulaužytas tradicinis kaimas,
suiro ir tradicinė kultūra. Vietoj suardytos
tradicinės
kultūros
buvo
diegiama
standartizuota,
unifikuota,
politiškai
reglamentuota
masių kultūra.
Vietoj
valstietiškos liaudies ėmė formuotis pusiau
proletarinės,
nomadinės
(be
savo
gyvenamosios vietos, be ryšių su savo
aplinka, be savo istorijos) darbo žmonių
masės. Liaudies kultūra mirė drauge su
natūraliai susiklosčiusiais žmonių lyšiais. Ji
išliko tik žmonių atmintyje, o ne veikloje.
- Jūs esate minėjęs, kad kultūrą
galima suskirstyti įvairiais požiūriais,
taip pat pagal visuom enės sluoksnius.
Dauguma dabartinių darbininkų ir
inteligentų - pirmoji, antroji karta nuo
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profesinės veiklos jie neįsivaizduoja be tų
žagrės.
Galbūt
darbininkų
ar
uždavinių sprendimo.
inteligentų kultūroje ši atmintis
Bet yra ir kita - technokratinė,
galėję būti sugrąžinta gyvenimui?
scientistinė
kryptis.
Jai
būdingas
- Dar tebesant gyvai valstietiškai
kosmopolitiškumas,
profesinis
kultūrai, vyko toks sluoksniavimasis. Ir tai
atsiribojimas nuo kitų kultūros sričių,
istoriškai neišvengiama. Šiame procese
žavėjimasis technologiniu prioritetu ir
nedėkingiausioje
padėtyje
atsidūrė
varžymasis dėl jo. Liaudies kultūros
darbininkas.
Darbininkija
formavosi
tradicija jai yra tik konservatyvus senojo
miestuose iš žmonių, kurie kilę iš įvairių
gyvenimo būdo likutis, kurio apsauga-gali
etninių regionų, kurie mažiausiai ištikimi
būti paaiškinama tik iš kaimo kilusių
liaudies kultūros tradicijai, kuriuos labiau
žmonių sentimentalizmu.
traukia miestietiškas gyvenimo būdas,
Dar galima išskirti tokį visuomenės
kurie greičiau adaptavosi prie anoniminio
sluoksnį, kuris galėtų būti pavadintas
klajoklinio gyvenimo. Jie prarado kultūros
tarybine buržuazija. Jai priklauso didžioji
tradiciją ir lengviausiai atsidavė lėkštai,
dalis biurokratijos ir tų turtingųjų
primityviai
masinei
kultūrai
ir
sluoksnių,
kurie
pastaraisiais
kontrkultūrai. Valstietis kai ką dar
dešimtmečiais labiausiai praturtėjo ir iš
išsaugojo - vyresniųjų atmintyje dar gyvos
esmės kultivavo tik savo hedonistinius,
senosios
vertybės.
Darbininkas
tos
miesčioniškus poreikius. Juos visiškai
atminties greitai neteko (dabar aš
patenkino
teikiamos
privilegijos,
nepolemizuoju, kiek kartų reikia, kad
materialinis komfortas ir vakarietiška
įyšiai su liaudies kultūros vertybėmis
masinė kultūra, buvusi mažai prieinama
nutrūktų; paprastai, dviejų ar trijų, tai
kitiems visuomenės sluoksniams.
priklauso nuo šeimos, o mišriose šeimose
- Artėja Dainų šventė, tad gal
tie ryšiai iš karto nutrūksta, kadangi
truputį dėm esio skirkime ir jai. Štai
tautiniai skirtumai dažniausiai atmetami).
mes
patys
sau
ir
visuom enei
Mane dažnai
stebindavo bandymai
stengiamės įrodyti, kad dainų šventės
apologetizuoti darbininkų kultūrą kaip
labai reikalingos, prisimename ir net
perspektyvų gyvensenos tipą, pastangos
pabrėžiame jų atsiradimą Lietuvos
įžiūrėti ’’progresyvius”, internacionalinius
Respublikoje, bandome jas susieti,
jų interesus. Mano galva, tipiškas tarybinis
atgaivinti jų tęstinumą.
darbininkas turi daugelį tų bruožų,
- Manyčiau, kad istoriniu požiūriu mažai
kuriuos K. Marksas kadaise siejo su
tesikeitė šios šventės pobūdis. Žinoma,
proletariatu. Patekę į anonimišką, svetimą
Lietuvos Respublikos šventėse buvo
miesto aplinką, kurioje žmonių nesieja
daugiau iniciatyvos, savaveiksmiškumo,
asmeniški buitiniai ryšiai, kur nėra
noro suvokti ją kaip tautinių jausmų
savitarpio kontrolės ir nėra būtinybės bei
išraišką. Vėliau ji daugiau tapo pareiga,
sąlygų laikytis turėtų papročių ir tradicijų
kurią reikia atlikti, kita vertus, tai buvo
(o mūsų represinėmis sąlygomis šis
pramoga, kurią, kaip kažkas gerai pasakė,
svetimumo santykis dar ir stiprintas reikėjo surengti valdžiai.
kaimynas bijojo ir saugojosi kaimyno,
- Tačiau pagal 1980 m. ir 1985 m.
kiekvienas žmogaus žodis galėjo būti
dainų
švenčių
tyrimų
duomenis
panaudotas prieš jį patį), jie tarytum
žmonėms ji taip pat priimtina ir
iškrinta iš senosios kultūros, o į
reikalinga.
profesionalizuotą
miestietišką
kultūrą
- Galbūt. Pats jose dalyvaudavau ir
neįauga. Jie nėra nė vienoje kultūroje.
atsimenu tą entuziazmą. Juk tai buvo
Gyvendami tarp skirtingų etninių kultūrų,
viena iš nedaugelio tautinės tradicijos
jie pajėgia naudotis tik įvairiais masiniais
tęstinumo formų. Be to, čia buvo
erzacais:
alkoholizuotu
bendravimu,
kovojama už kiekvieną patriotinę dainą.
masiniais renginiais (pvz., sportiniais),
Už teisę ją atlikti. Antra vertus, meno
kosmopolitine
pramogine
muzika,
saviveikla
suteikdavo
galimybių
ir
populiariu
superseksualizuotu, smurtą
pabendrauti su bendraminčiais, palaikyti
poetizuojančiu
kinu
(dabar
ryšius su kitais kolektyvais. O įdomiausia videokasetiniu) ir pan.
padainuot po repeticijų, švenčių, net
Dabar tas proletarinis dvasios skurdas
pasiklausyt, kaip žmonės mieste sutartinai
ypač išplito. Jame gyvena didžioji jaunimo
pagroja liaudies muzikos, padainuoja
dalis. Rodos, visa tauta dabar nusisuka
liaudies dainų, pašoka šokių. Kaimo
nuo Rytų, atsigręžia į Vakarus ir nori juos
dvasios išsiilgusiems žmonėms tai buvo
vytis. O ką skubiausiai pasiima? Masinę
lyg kaimo atėjimas į miestą. Vėliau darėsi
kultūrą, ir ypač tą, kurioje susitvenkia
sunkiau. Galimybės brendo, entuziastų
visos
civilizacijos
atliekos.
Joje
daugėjo, o tiesiog sąmoningai buvo
proletkultinė
sąmonė
mato
Vakarų
stabdomos bet kokios pastangos jų
kultūrą.
tautinei iniciatyvai reikštis. O juk tas
O
koks skiriamasis inteligentųstichinis aktyvumas iš dalies ir išsaugojo
kultūros bruožas?
prisiminimus, žmogaus atsineštus iš kaimo.
- Tai labai įvairūs žmonės. Humanistinės
Tačiau tokių dalykų nereikia painioti su ta
orientacijos
grupės
bene
labiausiai
funkcija,
kurią
atlikdavo
žmonės,
išsaugojo ištikimybę tradicinei liaudies
imdamiesi švenčių organizavimo. Ne visai
kultūrai. Jie pažadino net užmigdytą
tas pats, koks uždavinys buvo keliamas
žemdirbių
kultūrinę
atmintį. Jiems
šventei ir ką iš tiesų žmonės joje jausdavo.
labiausiai rūpi, kaip liaudies kultūros
Juk ir čia būta griežto reglamentavimo tradicijas susieti su profesine kūryba, kaip
kiek ir kokių dainų reikia, kaip ir kokiems
integruoti lietuvių kultūrą apskritai, kaip
valdžios žmonėms nunešti gėlyčių, kokie
sustiprinti
tautosidentitetą.
Savo
objektai turi būti pagarbinti. Sis ritualas
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turėjo įforminti, papuošti ir įtvirtinti
viešpataujančios klasės valdžią.
Kitas
dalykas tas pavadinimo
nonsensas. Mūsų, lietuvių, tautai tikrai
reikalinga dainų šventė. Mes ne be reikalo
savo kraštą vadiname dainų kraštu. Bet
mūsų dainų šventės nėra dainų šventės.
Jos turėtų būti skirtos ne valdžiai, o
dainai pagerbti. Ją turėtų švęsti ne tik
grupė saviveiklininkų, o visa tauta. Bet
tokios šventės nėra. Taigi pavadinimas
neatitinka turinio. Dėl to taip lengvai ši
šventė buvo paverčiama butaforiniu
renginiu. Tai, kas dabar daroma, nėra
dainų šventė šventumo prasme. Tai tik
didelio
žmonių skaičiaus
koncertas.
Didžioji žmonių dalis paprasčiausiai dirba
ir apie ją negalvoja.
- Kaip Jūs manote, ar įmanoma,
išmokus "skaityti” daugelį pamirštų
dalykų - liaudies tradicijų, meno
prasmes, simbolius ir sąmoningai
apsisprendus jų laikytis, iš tiesų
grąžinti juos į tikrąjį gyvenimą?
- Man tas uždavinys įdomus, be kita ko,
jis turbūt dar nėra rimtai tyrinėtas. Taigi
ekspromtu. Taip šį uždavinį formuluoja
folkloro entuziastai. Jie mano, kad tokiu
būdu galima restauruoti liaudies kultūrą ir
įtraukti
ją
į
dabartinį
gyvenimą.
Nenorėčiau jų užgauti, bet manau, kad čia
visada liks tam tikro inteligentiško
entuziastų naivumo. Aš labai gerbiu
šitokį norą, aš nusilenkiu prieš jį, bet
nemanau,
kad
tokiu būdu
galima
sugrąžinti į kultūrą buvusius liaudies
kultūros reiškinius ( ritualus, gyvenimo
formas).
Dabartinis
žmogus
jaučia
distanciją. Tais aktais tikintis žmogus
negali jausti distancijos, jis turi gyventi tais
simboliais, jis privalo jais tikėti, jis privalo
gyventi liaudies gyvenimą. Manyčiau, tie
simboliai
galėtų
išlikti,
jeigu
jie
šiuolaikinėje veikloje būtų interpretuojami
pagal naujos patirties turinį - parodomas
jų šventumas (pavyzdžiui, pagarba gyvybei,
gyvybės išaukštinimas, turint omeny mūsų
ekologinę būklę, būtų prasmingas Rasos
šventėje), jeigu jie būtų siejami su
dabartiniais žmogaus rūpesčiais. Tada
nereikėtų pozuoti. Jeigu tos naujosios
prasmės paaiškėtų mūsų ritualuose, tada
visa atsistotų į savo yietas. Prapultų
privalėjimas priskirti vertes, kurių jau
nėra, o tradicija būtų išlaikyta, kadangi
simbolika liktų ta pati. Taip kultūra
klostėsi
per
visą
savo
istoriją.
Nepamirškime, kad mes gyvename kita
patirtimi, ir neapsimetinėkime, kad esame
sinkretinės kultūros žmonės.
- A r galime šiandien susumuoti,
daryti išvadas, sukti į vieną ar kitą
pusę, apsispręsti?
- Lengva būtų susumuoti, jeigu būtų
užbaigtas etapas. Gyvenimas nebaigtas,
tebesitęsiantis
procesas.
Jį
veikia
pasaulinės kultūros, masinės kultūros
procesai. Nežinia, kokia bus ta įtaka, gal
net dramatinė. Bet nepranašaukim...
- Dėkoju už pokalbį.

Kalbėjosi

DALIA RASTENIENĖ

MJLTURA IR TRADICIJOS
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Baltijos kelias.

1989-ieji.

R. V ilk u čio

nuotrauka

Iš kalendorinio ciklo apeigų ir švenčių nuotaikingumu ir
spalvingumu išsiskyrė Užganė.:ec; kurias lietuviai švęsdavo per
pavasario lygiadienį - kove anuos oekades pabaigoje ir trečios
pradžioje. Ilgainiui Užgavę n i:,; 'a'kas (septintosios savaitės prieš
Velykas antradienis) buvo pritaikytas prie krikščioniškojo bažnytinio
kalendoriaus, tačiau daugelis prosenovimų papročių U tikėjimų bei
karnavali^s šventės pobodis išliko iki mūsų dienu.
Kalendorinės lietuvių šventės - ne vien garmąs .»¿budimo,
vaisingumo šventės. Jų gili prasmė liečia ir žmogų
tai tarsi
pasiruošimas būsimiems svarbiems įvykiams. Kalendorinių švenčių
seką ir ypatumus sąlygoja amžinas kosminis vyksmas. Vieno
kalendorinio ciklo pabaigą ir kito pradžią galima laikyti ypatinga
laiko sandūra, kai suaktyvėja gėrio ir blogio jėgos, ištirpsta riba
tarp gyvųjų ir mirusiųjų pasaulio, tarp gyvosios ir negyvosios
gamtos. lo k io virsmo metu tarsi atsiveria dangus, žmogų apima
neapibrėžta, nerimą kelianti būsena, jis aplinkui jaučia tvyrančią
grasą. Šiam virsmui žmogus privalo iš anksto nusiteikti, dvasiškai
pasiruošti, todėl jam būtina atsipalaiduoti nuo visko, kas trukdo
virsmui atlikti. Tikėta, jog itin reikia vengti su vijimu, sukimu,
siuvimu, kalimu susijusių veiksmų. Iš čia ir įvairių darbų draudimai:
antai tikėta, kad per Užgavėnes negalima verpti, ir kas to nepaisys,
susilauks nelaimių: supus linai (Veliuona, Viduklė), rūdys siūlai ir
drobės (Nemakščiai, Girkalnis), tvinks arba skaudės pirštai
(StriOnaitis, Salakas, Obeliai), vėjai stogus plėšys (Dusetos,
Kėdainiai), vasarą ariant jaučiai seilėsis (Pelesa, Rodūnė,
Valkininkai, Seirijai) ir kt. Per Užgavėnes vyrams neduodavo
pančių vyti, nes mėsa kirmysianti (Dusetos). Nepatariama austi, nes
tokį audimą tuojau pelės sukrims (Šilalės vis., Balsių km.).
Negalima baltinių lopyti, nes ėriukai bus margi (Varėna).
Tverečiaus apylinkių žmonės per Užgavėnes vengdavo malti, verpti,
grūsti, siūti, sukti, virves vyti.
Kai kurie darbai ir veiksmai būdavo skatinami: Lietuvoje buvo
paplitęs paprotys Užgavėnių dieną važinėtis rogėmis, kad
ateinančiais metais gerai užderėtų linai ir turėtų ilgą pluoštą.
Važinėjantis būdavo dainuojamos Užgavėnių dainos ir sutartinės:
ČOž, čūžela, vež vežela
Geras kelias, čiuto, blogas arklys, čiuto.
Važinėdavosi visi: vyrai, moterys, suaugę, vaikai. Kapsai (Šunskų
apyl.) važinėdami dainuodavo:
Tėvelis povelių nelaikė,
Po laukelius išvaikė.
Tautosakininkas ir etnografas Z. Slaviūnas (1907-1973) yra
pastebėjęs, kad iš pasivažinėjimo sutartinių matyti Užgavėnių
papročių aplinkos, kurioje vyko apeigos, archaiškumas.
Važinėdavosi rogutėmis, o kai ka^a mergaitės, pasėdusios
verpstes, nuo kalnelių leisdavosi. Apie Seirijus sakydavo: Užgavėnių
dieną reikia ant veipsčioko pasivažinėti - linai gerai derės. Apie
besivažinėjančius per Užgavėnes sakoma: važiuoja linus pratęsti
(Veliuona); važiuoja linų patempti (Raseiniai). Linas ne vien rengė
žmogų ir buvo naudojamas buityje, - linui buvo teikiama išskirtinė
reikšmė. Didžioji papročių ir tikėjimų dauguma turi ryšį su linais.
Šiuo atveju linas galėtų būti laikomas virsmo simboliu, keičiančiu
savo pavidalą nuo augalo iki baltos drobės. Šis "lino kelias"
senovinėse lietuvių dainose plačiai apdainuojamas.
Papročių tyrinėtojo A. Žarskaus nuomone, kai kurie Užgavėnių
papročiai sietini su martavimu. Antai marčios tempimas ant
verpstės - žadinimas, kad greičiau taptų motina ir nebebūtų marti.
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Važinėjimasis visuomet siejamas su laistymusi. Važiuojantieji
dažnai šaukia: Vandens! Vandens! Vanduo mūsų tautosakoje
simbolizuoja prisikėlimą ir gyvybę. Prie su laistymusi susijusių
žadinimo papročių priskirtinas "bičių spiečiaus" vežiojimas. Į kubilą
susodinami vaikai, kubilas įkeliamas į roges, o vežami vaikai kiek
tik išgali rėkia: Bitelėm, bitelėm! Vandens! Bitelėm, bitelėm!
Vandens! Kai kada kubilą su vandeniu papuošdavo varpomis. Prie
kubilo stovintis žmogus su kibiru semdavo vandenį ir liedavo ant
pakelėje stovinčių žmonių, o šie tuo pačiu stengdavosi atsilyginti.
Važiuodavo ir "kūmai", prašydami pakrikštyti jų "vaiką".
Supimasis taip pat žadinimo paprotys. Dar prieš Užgavėnes
pradėdavo rengti sūpynes ir suptis. Sūpynes dažniausiai įtaisydavo
jaujose, kartais klojimuose arba kiemuose. Tikėdavo, jog kuo
aukščiau išsisupsi, tuo linų pluoštas bus ilgesnis ir rugiai aukštesni.
Net ir seneliai eidavo "linguotis". Paplitęs buvo "šokimas Ienton”
Ant kaladės permesdavo lentą, ant jos galo atsistodavo viena
mergaite, ant kito - kita. "Lenton šokdavo", kol sudygdavo rugiai;
tikėdavo, kad taip juos pažadina.
Per Užgavėnes daug dėmesio skirdavo valgymui. Prieš septynių
savaičių gavėnę stengdavosi daug ir riebiai prisivalgyti. Galimas
daiktas, gausus valgymas bus turėjęs tikslą pažadinti derlingumą ir
vaisingumą. Valgydavo septynis, devynis, kai kur net dvylika kartų.
Užgavėnėms paprastai šeimininkė pagamindavo riebių valgių. Iš jų
svarbiausias •• šiupinys, verdamas iš kruopų, žirnių, miltų, lašinių ir
įvairių prieskonių. Šiupinyje būtina kiaulės uodega, o apie Tauragę
prie šiupinio išvirdavo ir kiaulės galvą. Laukuvos apylinkėse
šiupinys - tai kruopų košė su gaidžio pasturgaliu. Grūdas, kruopa
simbolizuoja mirtį ir prisikėlimą; kad prasikaltų gyvybės daigas,
grūdas žemėje pirma turi apmirti. Grūdai aptinkami ir laidotuvių,
krikštynų, vestuvių apeigose. Be šiupinio, mėgti įvairiausi blynai. Jie
per Užgavėnes kepami ir mūsų dienomis. Apie Tverečių
šeimininkės specialiai taikydavo, kad paskutinis Užgavėnių valgis
būtų pautienė, tikėdamos, jog vištos bus dėslios. Kiaušinį, kaip
gimimo ir gyvybės simbolį, randame ir kitose lietuvių kalendorinėse
šventėse bei apeigose. Kiaušinį suvalgyti duodavo sunkiai
sergančiam, kaimynės kiaušinius nešdavo pirmą kartą eidamos
gimdyvės aplankyti. Tikėta, kad Užgavėnių valgių liekanos turi
magišką galią, todėl jas sušerdavo gyvuliams - kad sveiki ir gražūs
būtų.
Užgavėnės susijusios su giminiu - jose daug linksmybių, juoko.
Juokas, kaip žadinimo elementas, pasitaiko ir kituose virsmuose:
juokinama nuotaka, juokinamas ir ką tik gimęs kūdikis.
Užgavėnėse svarbu ne tik turinys, bet ir forma (persirengėliai,
kaukės). Kaukė ir jos atributai paprastai išryškina vaizduojamųjų
personažų savybes. Svarbiausias kaukėtų persirengėlių atributas išvirkšti kailiniai (formos virsmas). Išvirkščiais marškiniais būdavo
aprengiamas ir ką tik gimęs, dar nekrikštytas kūdikis. Daugelis
tyrinėtojų Užgavėnių kaukių prasmę aiškina nevienodai. Savaime
suprantama, mitologinis mąstymas kito, keitėsi ir papročiai bei jų
prasmės suvokimas. Tyrinėtojai susiduria su keletu skirtingo
laikotarpio mitologinio mąstymo sluoksnių, ir nustatyti jų
tarpusavio ryši bei sąveiką nėra paprasta.
Įvairiuose Lietuvos kraštuose karnavalinės eisenos personažai ir
vaizduojamos scenos šiek tiek skyrėsi. Antai Užgavėnių "žydai"
būdingesni Žemaitijai, o Vidurio Lietuvoje populiarūs "ubagai".
Vienas iš įdomiausių Užgavėnių karnavalo personažų - More, ypač
paplitusi Žemaitijoje, kai kur vadinta Kotre, Raseinių Magde,
Čiučela. Paimdavo nekaustytų rogių pavažą (dvasios bijo geležies),
ant jos stipino vidurio užmaudavo tekinį, ant jo uždėdavo grūstuvę,
moteriškai aprengdavo, uždėdavo eglišakių vainiką, prikimšdavo
didelės krūtis, į rankas įduodavo spragilą arba šluotą... Ant rato
pritaisyta pamėklė vežant sukdavosi ir mojuodavo spragilu,
gindamasi nuo smalsuolių. Pavaža ir ratas - žiemos ir pavasario
sandūra. Morininkai landžiodavo po trobas ir kamarą, taikydamiesi
ką nors pavogti, o paskui visa tai "pardavinėdavo” patiems
šeimininkams. Šalia Morės raiti jodavo arba pėsti būriu eidavo
užgavėnininkai, pliaukšėdami botagais, skambindami, švilpaudami ir
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keldami visokį triukšmą. Morę veždavo iš vieno kaimo galo į kitą.
Kai kur Žemaitijoje kartais dainuodavo Užgavėnių dainas ir
sutartines, pvz.:
Čiučela vežela važinėti,
Kad mūsų lineliai užderėtų.
Kai kur keldavo Morės vestuves. Vakare baidyklę nuveždavo už
kaimo ir sudegindavo arba paskandindavo. Jau L. A. Jucevičius
(1813 - 1847), aprašęs šį žemaičių paprotį, spėjo, kad apeiga turbūt
"eina iš žilos senovės ir turi kokią nors mistinę prasmę". Užgavėnių
sutartinių ir dainų tekstai neleidžia abejoti, kad "čiučelos"
vežiojimas - vegetacijos ir vaisingumo ritualas - tai siekimas
pažadinti laukų ir gyvulių ūkį.
Rytų Lietuvoje dar XX a. pradžioje kaip Žemaitijoje More buvo
vežiojamas persirengėlių lydimas Gavėnas. Vežiojantieji dainuodavo
dainas, kuriose minėdavo įvairius javus, lauko darbus, gyvulius,
bites. Etnografės A. Vyšniauskaitės nuomone, Gavėnas turėjo būti
personifikacija kažkokios mitinės dievybės, kurios mirtis manyta
esant būtina tam, kad naujai atgimtų gamta. A. J. Greimas Gavėną
sieja su Gagjauju - jaujoje gyvenančia mitologine būtybe. Gavėno
varymo ceremonialas ilgai išsilaikė Kupiškio apylinkėse. Lietuvių
mitologijos tyrinėtojas J. Balys 1942 m. yra užrašęs tokį pasakojimą:
"Vienas vyras apsirengia kokiu prastu skylėtu sijonu, ant galvos
užsideda sietą, išsisuodina veidą ir eina palei kiemus, kiti su vytimis
jį varo. Tai ir yra "Gavėno varymas". Gavėnas reiškiasi ir per
pusiaugavėnį. Nepaisant Gavėnios rimties, pusiaugavėnis - linksma
šventė. Kaimo berniokai iš senų medinių akėčių padarydavo
Gavėnui vežimą. Pasisodinę juokingą Gavėno pamėklę ant akėčių į
rogutes, veždavo kaimo gatve. Privažiavę griovį su vandeniu arba
gilią pusnį, išversdavo ten vargšą Gavėną. Paskui vėl įsodindavo
vežiman ir veždavo iš vieno kaimo galo į kitą, linksmai šaukdami:
"Ulia, ulia, Gavėnas pervirto per galvą!” A.J. Greimas pastebi, kad
Šiomis apeigomis jau nebeturima tikslo jo "išvaryti", viskas daroma,
kad Gavėnas "virstų per galvą", kad jis pasikeistų, "atsiverstų", kad
parodytų kitą, teigiamą savo veidą. Iš tiesų, senų žmonių
įsitikinimu, Gavėnas pusiaugavėnyje "kluone virsta per žardą kūlio”
ir ten palieka vaikams dovanų: pyragaičių ir kaspinų mergaitėms
(Kupiškis). Gavėnu vadinamas ir pirmasis saulės spindulys "kiškutis", kuris, A. J. Greimo nuomone, gali pavirsti iš žiemos
pabaisos į pavasario pranešėją, o Gavėno "varymas" - tai noras
pagreitinti "atsivertimo” procesą. Kai kuriose Aukštaitijos vietovėse
Gavėnas būdavo vežiojamas ant rogių pavažos ir rato kaip More o
vakare ir jį skandindavo arba sudegindavo. Kai kur buvo paplitusi
Gavėno kova su Mėsinu. Ta kova paprastai vyksta vidurnaktį iš
Užgavėnių į Peleniją ir baigiasi Gavėno pergale, kuris nustumia
Mesiną nuo žardų (Kvetkai). Ši dvikova plačiai žinoma Lietuvoje,
nors jos veikėjų vardai ir keičiasi: vienas iš kovotojų - Kanapinis,
Kąnapius, Kanapinskas, Kanapickas, o jo priešas - Lašininis,
Lašinius, Lašinskas, Kumpickas, Mėsinas. Parenkant šių personažų
vardus, aiškią įtaką turėjo krikščionybė: per gavėnios pasninką
vartojamas kanapių aliejus, draudžiami lašiniai, mėsa. Gavėnios
pradžia reiškia Kanapinio pergalę ir Lašininio pralaimėjimą.
Užgavėnių karnavalas paprastai prasidėdavo antroje dienos
pusėje, į pavakarį. Jau nuo pat lyto jam ruošdavosi. Kaukę (liečyną,
lervą) stengdavosi pasidaryti dar vasarą iš žievės ar išskobti iš
medžio. Gamindavosi kaukes iš avikailio ir kitų medžiagų, susirinkę
vakaroti ilgais žiemos vakarais. Žemaitijoje mėgdavo rėdytis
"žydais". Grupę sudarydavo apie dešimt žmonių. Tarp jų būdavo ir
viena "žydė”. "Žydų" kaukės būdavo išskaptuotos iš medžio, kai
kada dažytos, pakuliniais plaukais ir barzdomis. Kupros - šiaudų.
Susijuosdavo šiaudine virve ar pančiu. Apsivilkdavo išvirkščiais
kailiniais, į kojinę-piniginę įsipildavo puodų šukių-pinigų ir po
pietų, vakarop eidavo bergždinių (iki Užgavėnių neištekėjusių
merginų) pirkti. Savo kalbose pašiepdavo senbernius ir senmerges.
Toks pašiepimas buvo ne tik pajuoka, bet ir paskatinimas išeiti iš
martavimo ir pereiti į vaisių nešantį naują gyvenimo būdą. "Žydai”
derasi su šeimininke, apžiūrinėja perkamąsias. Jie su savimi vedasi
ožį, arklį, gervę. Šie gyvuliai laikomi "žydų nupirktais", juos nuolat

aprodinėja. Gyvuliams liepia pašokti, šie šoka kaip išmanydami,
botagu grodami. Po "koncerto" melžia ožį. "Žydė" prašo indo ir
vandens jam išplauti. Ožys melžiamas spardosi, išlieja troboj
vandenį ir taško pieną - pelenus iš savo kapšo. Po to "žydai"
išvaromi laukan ir eina kitur. Ožio kaukę pasidarydavo taip:
paimdavo važlankį, prie jo galų pritvirtindavo įtemptą virvę.
Važlankį apžergdavo galais į viršų, virvę persimesdavo per petį.
Prie pirmojo važlankio galo pririšdavo išriestomis šakomis kelmą ožio galvą su ragais. Prie antrojo galo pririšdavo ožio "kapšą"su
pelenais. Apsisiausdavo balta drobule, iš po kurios nesimatydavo
apsitaisiusio ožiu. Barzdą daiydavosi iš linų. Ožys apeigose
vedžiojamas kaip vaisingumo simbolis.
"Žydai" vedžiojasi ir gervę - pavasario pranašę. Rengiantis gerve,
apsisiaučiama išvirkščiais kailiniais, kurių viena rankovė įtraukiama,
o per kitą iškišamas medinis paukščio kaklas ir snapas, kuris gali
"lesti". Tokį snapą darydavosi ir aukštaičiai, ir žemaičiai. Gervė
mėgsta galąsti savo snapą į grindis, apversti puodus ir kibirus su
vandeniu, supykinta kala snapu į nugarą. Apie Pagirius (Ukmergės
aps.) Užgavėnių vaikštynininkus vadindavo tiesiog gervininkais.
Vakarop eidavo per kaimą trys keturios "gervės" ir keli vyrukai su
maišais, užsukdami į kiekvieną kiemą ir prašydami riešutų. Jei kuri
mergina nenorėdavo duoti, tą "gervės" puldavo kapoti, o palydovai
sugriebdavo ir ištepdavo suodžiais ir anglimis - tai ženklas, kad ir
kitais metais liks netekėjusi. Todėl kiekviena turėdavo iš anksto
pasiruošusi riešutų (riešutai - vaisingumo ženklas). Ištekėjusios
moterys duodavo pinigų.
Jokios Užgavėnės neapsieidavo be žirgo. Šilalės apylinkėse jį
darydavo taip: vyras prisirišdavo prie juosmens porą rėčio lankų,
vieną priešakyje, kitą užpakalyje. Prie priešakinio lanko
pritaisydavo šiaudinę arklio galvą, o prie užpakalinio - kanapinę
uodegą. Raitelis su arkliu apsidengdavo drobule. Žemaičiai arklį
darydavo iš lentos: išpjaudavo arklio galvą, įdėdavo lininius karčius
ir uodegą. Žmogus apsižergdavo tą lentą ir iki žemės
apsidengdavo. Kupiškio apylinkių aukštaičiai arkliu aprėdydavo
verpiamą ratelį ir ant jo jodavo. Persirenginėjimas arkliais buvo
siejamas su žemės derlingumo didinimu ir magiška apsauga nuo
nelaimių.
Persirenginėdavo ir gaidžiu. Tikėta, kad savo giedojimu jis gali
nubaidyti piktąsias dvasias, kurios kenkia pasėliams, gyvuliams ir
žmonėms, giedojimu jis skelbia nakties pabaigą ir dienos pradžią,
nakties ir dienos sandūrą. Mūsų mitologijoje gaidys siejamas su
saulės kultu.
Užgavėnių karnavalininkai, persirengdami išvirkščiais kailiniais,
vaizduodavo ir lokį. Per žiemą įmigęs savo irštvoje, pavasarį lokys
vėl tampa aktyvus. Manyta, kad ši jo savybė padės greičiau
atsibusti žemei.
Persirenginėdavo ir velniais, giltinėmis, čigonais, vengrais,
vokiečiais. Šios kaukės jau vėlyvesnės kilmės.
Užgavėnių vakare kaimo jaunimas ir visi persirengėliai
susirinkdavo pas vieną kurį ūkininką arba susiburdavo kaimo
smuklėje. Visi kartu "užsigavėdavo", valgydavo ir gerdavo,
dainuodavo, šokdavo ir žaisdavo įvairiausius žaidimus. Bernai
mėgdavo "kepti genelį". Apie 1940 m. Druskininkų apylinkėse šį
žaidimą žaisdavo taip: viduty pirkios ant kaladės atsisėda vaikinas
ir sako: "Kepu, kepu genelį". Merginos iš šalies klausia: "Ar ilgai
kepsi?". "Kol mane pabučiuos Onutė (ar kuri kita)", - atsako
vaikinas. Jeigu paminėtoji mergaitė prieidavo ir pabučiuodavo į
veidą, vaikinas vesdavosi ir sodindavo ją už stalo, vaišindavo. Taip
bernai pasirinkdavo merginas. Linksmybės trukdavo
iki
pusiaunakčio, kol užgiedodavo gaidys ir prasidėdavo gavėnia.
Kartais įsišėlęs jaunimas pavoždavo gaidį po duonkubiliu ir
pasilinksminimą tęsdavo iki patyčių, jei tik pamaldi šeimininkė
neišprašydavo laukan.
Pirmoji po Užgavėnių diena - Pelenija (Pelenė, Pepelinė,
Papelčius). Rytą keldavosi vėliau, laukdavo, kol išauš ir saulė
patekės, kaip pavasarį. Pelenų dieną buvusieji bažnyčioje
parsinešdavo pelenų ir pabarstydavo namie likusiems galvas.

Parsineštų pelenų pildavo ir į šulinį, tikėdami,kad vanduo būsiąs
skaidrus ir jame nesiveis gyviai. Gyvavo paprotys Pelenų dieną
persirengti seniu arba dėde Peleniumi. Apie Veliuoną Peleniumi
aprengdavo kokį nors vyrą: aptaisydavo skarmalais, pridėdavo
kuprą, nosį, įduodavo maišelį pelenų, ilgą lazdą ir paleisdavo per
kaimą. Pelenius mosuodavo lazda ir stengdavosi kiekvieną sutiktą
apipilti pelenais, užeidavo į kiekvieną trobą ir prašydavo išmaldos.
Jei kas nieko neduodavo, to namo duris ir langus apibarstydavo
pelenais. Kai kada Pelenių ant rogučių vežiodavo vaikai. Pelenai,
matyt, reiškė senos formos sunaikinimą. Pelenė - pirmoji Gavėnios
diena. Kas tą dieną neidavo į bažnyčią, nuo pat ryto švarindavosi:
moterys su pelenų šarmu plakdavo indus ir šaukštus, šveisdavo
stalus ir suolus, kad niekur jokio riebalo neliktų. Tą dieną
pasninkaudavo sausai. Apie Šiaulius buvo paprotys į namus
įvesdinti silkę. Pirmoji Pelenų dienos viešnia, prisirišusi prie siūlo
silkės galvą, vilkdavo ją per slenkstį, sakydama: čia, čia, čia.
Tverečiaus apylinkėse tą dieną niekas nevaikščiodavo į svečius, eiti
pas kaimyną buvo gėda, sakydavo: tik bedieviai ir čerauninkai
Pelenų dieną bastosi.
Visoje Lietuvoje Pelenų dieną žinomas trinkos vilkimas. Trinką
vilkdavo, kad gerai užaugtų linai. Šis magiškas veiksmas paplitęs ne
tik per Užgavėnes ar Peleniją, bet ir per Kalėdas bei Naujuosius
metus. Trinkos vilkimas turėjo pažadinti derlių ir vaisingumą.
Senmergių bei senbernių užkabinėjimas velkant trinką taip pat
užuomina apie tai. Trinką vilkdavo anksčiausiai ryte atsikėlusieji.
Prisirišę ją už virvės, tempdavo iš kiemo į kiemą, įvilkdavo net į
trobą.
Kupiškio apylinkėse jaunesni bernai Pelenų dieną vežiodavo pas
senbernius kūlelį žabų, kurį trobon įnešę pasiūlydavo graužti.
Seniams siūlydavo graužti pliauską.
Užgavėnių ir Pelenų dieną spėdavo, kokie bus orai, koks užderės
derlius, ar sveika bus šeimyna ir gyvuliai. Daugelio šių tikėjimų
nedera laikyti prietarais, - tai ilgų gamtos stebėjimų rezultatas,
turintis ryšį su liaudies kalendoriumi.
Kintant žmonių gyvenimo būdui ir mokslo lygiui, mitologinis
mąstymas blėso, o visų reiškinių vadinė įžvalga silpnėjo. Kosminis
visumos jausmas tarsi subyrėjo į atskirus tarpusavio ryšį ir sąveiką
praradusius elementus. Visumos jausmo nebuvimą galima įžvelgti
ir papročiuose: giluminė jų prasmė pamažu nusittynė, ir mūsų
dienas pasiekė tik išorės forma, be vidinio turinio. Aklą išorės
formų kartojimą šiandien pastebime ir atgimstančiose senovinėse
šventėse. Tačiau visumos jausmo ir vidinės darnos neįprasmintas
mėgdžiojimas prasmingų dalykų nepadės susigrąžinti, tik dar labiau
pabrėš mūsų sąmonėje chaosą. Besimųjų etnokultūros tyrinėtojų
uždavinys - atskleisti universalias ir amžinas prasmes, kurios
sutvirtintų prigesusią tautinę savimonę ir pasaulėjautą.
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1989 m. pavasarį Jurbarke, Pasvalyje, Šilutėje vyko
Respublikos dramos kolektyvu šventės. 27 Respublikos
rajonams ir miestams atstovavo 29 kolektyvai. Tai nebuvo
konkursas ar apžiūra. Siekta, kad teatro mėgėjai patys
pamatytų ir įvertintų vieni kitus. Pasidalyti įspūdžiais apie
šiuos renginius paprašėme L ietuvos konservatorijos teatro
pedagogų Zenonų Buožį ir Klaipėdos fakultetų docentų
Petrų Bielskį.
Z. BUOŽIS:
Pirmiausia norėtųsi trumpai prisiminti mėgėjiškų teatrų praeitį.
Pavojingiausiais lietuvių tautai istoriniais momentais,
kai
nutautinimo mechanizmai veikė tiksliai ir be gailesčio, į
pasiaukojantį darbą stodavo mėgėjiškas teatras. įvairiausių
sluoksnių žmonės - inteligentai, valstiečiai, darbininkai ir
tarnautojai - ne tik nesitikėdami materialinių paskatų ir atpildo, bet
netgi rizikuodami laisve ir gyvybe, su atsidavimu dirbo šviečiamąjį
darbą, žadino patriotizmo, tautinio sąmoningumo ir dorovingumo
jausmus. Praeito šimtmečio pabaigoje žandarų nualintoje Lietuvoje
plito slaptųjų ir viešųjų vakarų sąjūdis. Mėgėjiškas teatras tapo
neatskiriama šviečiamosios veikios, tautinio atgimimo dalimi ir
branduoliu. Apie mėgėjiško teatro reikšmę tautos kultūrai ir
profesinio teatro formavimuisi teatro istorikas V. Maknys rašo, jog
lietuviškieji vakarai padėjo tvirtus pagrindus profesiniam teatrui.
Vaidintojų išugdytos realistinės scenos meno tradicijos, nuolatinis
bendravimas su masine auditorija, sceninio meistriškumo augimas,
naudojant tradicines liaudies teatro priemones, turėjo didelį poveikį
profesinio lietuvių teatro ir dramaturgijos raidai. Tautos tradicijos,
gyvenimo būdas, lietuvio valstiečio charakteris ir pasaulėjauta - tai
šaltinis, ugdąs nacionalinio teatro turinio ir meninės raiškos
pradmenis. Vieningų lietuvių inteligento ir valstiečio pastangų dėka
mėgėjiškas teatras tapo aktualus visuomenei, dvasingas ir
kryptingas. Nuo Vaižganto kuklaus kūrinėlio ’’Nepadėjus nėr ko
kasti” (1893) iki Vilkolakio teatro, Vydūno, Maironio, V.
Mykolaičio-Putino ir J. Grušo dramų bei tragedijų - tokį kelią
nuėjo nacionalinis lietuvių teatras. Profesionaliosios ir mėgėjiškos
scenos ištakos tos pačios. Griežtas padalijimas į profesionalus ir
vadinamuQsius saviveiklininkus, kurių vaidinimai dažniausiai buvo
laikomi politinio auklėjimo įrankiu, pažeidė tiek vienų, tiek kitų
nacionalumą, iškreipė teatro funkcijas visuomenės gyvenime. Ir vis
dėlto mėgėjiškoji scena, būdama atokiau nuo ideologinės cenzūros,
labiau išsaugojo lietuvišką dvasią, tiesos jausmą, tautines tradicijas.
Istorinėse kolizijose kaimietis visuomet išlikdavo tvirtesnis,
atsparesnis ir principingesnis. Šiandieną džiaugiamės profesionalų
pastangomis atsigręžti į tautos praeities vertybes. Atgimstančią
tautiškumo dvasią pajutome ir mėgėjiškų teatrų šventėje: iš scenos
sklindantis emocionalumas, dvasingumas, subtilus humoras ir
lyriškumas jaudino žiūrovus. Pakiliai nusiteikę dalyviai scenoje
jautėsi laisvai ir kūrybingai, nes nebebuvo įprastinės rungtyniavimo
įtampos ir aistrų.
Pagal pasirinktą dramaturgiją ir išraiškos būdus matytus
spektaklius galima suskirstyti į buitmius-psichologinius ir poetinius.
Nenorėčiau analizuoti šių krypčių trūkumų ar privalumų, pavienių
vaidinimų. Daugelis kolektyvų ir vadovų matė vieni kitus ir turės
apie ką pasvarstyti. Trumpai galėčiau pastebėti, kad psichologinis
vaidmens ir viso spektaklio kūrimo metodas mėgėjų scenoje ėmė
vyrauti pokario metais, pasimokius iš profesinio teatro, kuris savo
ruožtu perėmė jį iš Maskvos dailės teatro. Psichologinės pakraipos
pjesės reikalauja iš atlikėjų tam tikro profesionalumo, aktorinės
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psichotecnnikos įgūdžių, kurių stokoja aktoriai mėgėjai. Be to,
psichologinis teatras niūresnis, pesimistiškesnis,nesibodi kalbėti apie
žmogaus instinktus, aistras, nužmogėjimą, nes jO tikslas - sužadinti
žiūrovų neapykantą, pasibjaurėjimą ir pasipriešinimą įvairioms
žmogaus ir socialinės aplinkos blogybėms.
Poetinių spektaklių personažai - ne idealūs, bet ir nenužmogėję.
Vaizduojamos aistros tampa iš esmės doro žmogaus nelaimių
priežastimi, todėl žiūrovui paliekama galimybė pajusti nuopolio
kelią, rinktis dorą ar nedorą žingsnį. Poetiniame teatre vyrauja
personažai-tipai, todėl atlikėjai turi galimybę improvizuoti,
persikūnyti, pademonstruoti emocinį pakilumą. Šis teatras teikia
žmogui vilčių, apvalo sielą nuo kasdienybės apnašų, turtina ir
guodžia. Kai kurių matytų spektaklių turinys ir raiška primena
Vydūno, V. Mykolaičio-Putino, B. Sruogos dramų menines
tradicijas, atnaujina iyšį su tautos praeities dvasine kultūra.
Mėgėjiškų teatrų šventė parodė, kad lietuvių teatras gyvas,
darbuojasi tautos švietimo ir kultūros labui.
P. BIELSKIS:
Teatras Lietuvoje tapo įprastu reiškiniu. Vaidinimas mūsų tautai
įgijo sakralinės, apeiginės reikšmės - draugėn susiėję tarsi
apmąstome savo likimą. Nenuostabu, kad kas metai Respublikoje
rengiamos mėgėjiškų teatrų įvairios varžytuvės, kuriose vaidintojai
iš įvairių vietovių stebi ir vertina vieni kitus. Tai jau tapo dvasiniu
poreikiu. Pernai Rytų Lietuva suvažiavo į Pasvalį, Pietų - į
Jurbarką, o Vakarų - į Šilutę. Trys didžiulės, turtingos gerais
spektakliais šventės. Nors sakyti, kad tai buvo šventės ir tų rajonų
gyventojams, vargu ar drįsčiau. Matyt, ateityje reikėtų pasistengti,
kad žiūrovas būtų ne tik stebėtojas, bet ir vertintojas, kad jo bąlsas
būtų reikšmingas, renkant geriausius aktorius ir spektaklius.
Šventės įspūdį stiprino įvairus ir spalvingas repertuaras,
dominuojanti tautinė nuostata. Vilčių teikia ir tai, kad dažno
kolektyvo vadovai ir atlikėjai - jauni ir gabūs, gerai profesiniu
požiūriu pasirengę žmonės. Profesionalumas ir jaunatviškas polėkis
pranašauja gerą mėgėjiško vaidinimo ateitį. Žinoma, svarbiausia pats aktorius, jo kūrybiškumas, jo savitumas ir nepakartojamumas.
Pradėkime nuo Pietų Lietuvos - nuo Jurbarko liaudies vaidinimų
šventės. (Atsisakykime termino "saviveikla*. Liaudies vaidinimas tikslesnis ir gražesnis.) Repertuaras įvairus: čia ir nutautėjimo tema,
ir kartų konfliktas, ir kitos aktualijos, o svarbiausia - jis
neformalus: kiekvienas veikalas turi aiškų adresatą, aiškias
kūrybines paskatas. Režisieriai geba suderinti norus ir galimybes.
Kiekvienam teatrui galima daug gero ir malonaus pasakyti. Vien
tai, kad poreikis vaidinti gyvas, jau gerai, vien tai verta padrąsinimo
ir pagarbos. Malonu pasigrožėti, su kokiu skoniu ir saiku
parenkami veikėjų rūbai, kaip derinamos spalvos. Pavyzdžiui,
Alytaus rajono Kumečių kultūros namų vaidintojai tris mylimas
(Žemaitės ”Trys mylimos”, režisierė I. Norkūnienė) rengia, stropiai
prisilaikydami žemaitiško spalvų derinimo, etninio autentiškumo.
Savitai J. Grušo dramą ”Meilė, velnias ir džiazas” (režisierius S.
Ambrazaitis) atlieka moksleiviai iš Gelgaudiškio (Šakių raj,).
Lakoniškas scenovaizdis: katedros kontūrai, varpinė, raudonas
langas, užrašas "meilė” - spektaklis apie meilę. Gaila, kad
neišryškinta jaunuolių ir tėvų konfrontacija. Brutalūs suaugusiųjų
santykiai vaikus pastūmėja į pražūtį. Toks traktavimas atspindi
savotišką jaunuoliams būdingą gyvenimo supratimą. įdomų
jonaviškių spektaklį G. Mareckaiiės "Eglės namai” (režisierius J.
Andriulevičius) dar galima tobulinti, ryškiau atskiriant realųjį planą
nuo transcendentinio. Norint atskleisti Karolinos gyvenimą, vien
baltų rūbų nepakanka. Mirę, bet mums artimi, mūsų mylimi,
mumyse gyvi - tai mūsų "anapus” poetinis supratimas, mūsų
pasiilgimas.
Nustebino Marijampolės rajono Kalvarijos vaidintojai Vaižganto
scenos vaizdeliu "Žemės ar moteries”. Ypač meistriškai panaudotas
liaudiškas tipažas. Personažai tarsi perkelti iš gyvenimo į sceną,
įdėmiau įsigilinęs pastebi, kiek čia daug išmonės, išradingumo,
improvizacijos, išdaigų. Veikėjai ateina iš lauko, valydamiesi sniegą
- tai skylamušiu padalyti popieriaus skritulėliai: ir tikra, ir
teatrališka. Analogiškai kuriamos dekoracijos - jos nupieštos, o
daiktai - tikri. Taip pasiekiamas komiškumo efektas. Šis principas

taikomas kuriant ir personažų tarpusavio santykius. Sunku aprašyti
senbernio Gaidžio (K. Armalis), piršlio Rudžio (A. Dadurkevičius),
arbatininkės Petrutės (D. Bend) entuziastingą vaidybą, kuri
paremta senąja vestuvinės rėdos poetika, pasierzinimais,
savotiškomis šmaikštavimo lenktynėmis. Nors komiškumas pinasi su
švelniu lyrizmu, visur juntamas žmogaus likimo dramatizavimas. Tai
būdinga mūsų liaudies kūiybai, kai gretinami priešingi jausmai ir
nuotaikos.
Po daugelio metų atgijo mėgstantys teatrą biržiškiai. Jauno
režisieriaus R. I^esevičiaus surinkta trupė šauniai suvaidino V.
Mitrovičiaus komediją "Apiplėšimas vidurnaktyje", taip šauniai, kad
aktorei S. Kubiliūtei atiteko prizas už geriausią moters vaidmenį.
Šis kolektyvas nuolatos vaidina Biržų pilyje (B. Sruogos "Radvila
Perkūnas").
Viešintų kultūros namų (Anykščių raj.) aktoriai, suvaidinę L.
Didžiulienės-Žmonos "Paskubėjo" (režisierius V. Germanavičius),
ne tik laimėjo pagrindinį prizą, bet parodė, ką gali kaimo
kolektyvas. Jie prikėlė iš užmaršties savo kraštietę rašytoją,
sumaniai pasitelkė etnografinį ansamblį, surado originalių,
talentingų artistų (Tėvas - P. Skreburas, Motina - S. Matiukienė).
Etnografinis ansamblis tapo savotišku spektaklio personažu: gyvu
kaimo jaunimu - smalsiu, ironišku, kartais akiplėšišku ar valiūkišku,
todėl buvo išvengta iliustratyvumo. Kolektyvas ketina vaidinti L.
Didžiulienės-Žmonos gimtojoje sodyboje - tai ypač sveikintina,
tokiu būdu galėtų būti pagerbtas ne vienas rašytojas ir
dramaturgas.
Gyvą diskusiją sukėlė Vilniaus statybininkų kultūros rūmų
kolektyvas, bandęs naujai traktuoti Žemaitės "Tris mylimas"
(režisierius V. Velička). Įdomi spektaklio scenografija, daug
iškalbingų, daugiareikšmių režisūrinių akcentų. Kai kurios scenos
praplečia veiksmo prasmę. Pavyzdžiui, Petronės (V. Jasiukevičiūtė)
kraunamas gandralizdis - atitinkanti liaudišką mentalitetą metafora
gerai derėtų komedijos atomazgai: nėra Liudviko, nėra ir lizdo.
Deja, toks Petronės likimo sudramatinimas, neatsižvelgiant į žanrą,
šiai scenai suteikia perdaug sentimentalumo, gal net iliustratyvumo.
Stilistinė spektaklio visuma dar nesusiformavo.
Labai gaila, kad gabus ir perspektyvus Rokiškio žemės ūkio
mašinų gamyklos dramos kolektyvas pasirinko gerokai senstelėjusią
V. Miliūno pjesę "Kad ją kur, tą meilę" (režisierius A. Čepulis).
Tiesa, ir šiame spektaklyje yra gerų vaidmenų (už Smilgos vaidmenį
apdovanotas A. Keraitis), įdomių scenų.
Žemaičiai suvažiavo į Šilutę. Klaipėdos žvejų kultūros rūmų
dramos kolektyvas suvaidino S. Šaltenio "Kaip užmušti Jasoną"
(režisierė N. Trakumienė), o Kartenos kultūros rūmų (Kretingos
raj.) dramos kolektyvas, kuriam vadovauja buvęs Klaipėdos dramos
teatro direktorius B. Juškevičius, parodė K. Sajos "Lažybas", kurios
pirmą kartą buvo suvaidintos Klaipėdos teatre. Abu kolektyvai daro
įspūdį savo atlikėjais. Už Jasono vaidmenį apdovanotas P.
Kupčinskas, o už Veronikos - M. Žąsytienė. Tai savotiškas

aktorinio meistriškumo pripažinimas. Gražu žiūrėti, kai karteniškiai
išeina nusilenkti publikai, seni ir maži, - tikra teatro šeima.
Repertuaru nustebino Lietuvos aklųjų draugijos Šiaulių
tarprajoninių kultūros namų ir Tytuvėnų durpių įmonės (Kelmės
raj.) dramos kolektyvai. Pirmasis parodė mažai žinomą R. Mizaros
komediją "Prašvilpta laimė" (režisierius V. Vaitiekūnas), o antrasis
- labai aktualią J. Petrulio dramą "Juodieji broliai" (režisierius A.
Armonas). Abu veikalai vertingi ir pažintine prasme. "Juodieji
broliai" įdomūs ne tik tematika (tautinis pasipriešinimas
rusifikacijai,
jaunųjų
poetų
maištingumas, muravjoviškas
negailestingumas, imperinis šovinizmas), bet ir meninėmis
savybėmis: lakoniškumu, stilingumu, apibendrinimais ir jaunatvišku
maksimalizmu. Juoduosius brolius vaidina visiškai jauni vaikinukai moksleiviai (K. Kelpša, R. Daunys, T. Kučinskas, D. Mockus).
Nauja teatro kalba išsiskyrė Kuršėnų kultūros namų (Šiaulių raj.)
kolektyvas, suvaidinęs J. Grušo "Suomišką pirtį" (režisierius P.
Valskys ir Klaipėdos parodų rūmų teatro studija su režisieriaus B.
Šarkos improvizacija "Kalėdų naktis". Režisieriui P. Valskiui
pasisekė įspūdingai organizuoti veiksmo erdvę, išgauti dinamišką
ritmų kaitą. "Kalėdų naktis" - lyškus poetinio teatro pavyzdys.
Kurdamas spektaklį, režisierius B. Šarka remiasi ne literatūrine
medžiaga, bet savita veiksmo, metaforų kalba. Aktoriai žaidžia
raganas, myriop pasmerktus kalinius, inkvizitorius, žiurkes, varnus,
medžius. Čia svarbu sugebėti persikūnyti iš vienos būsenos \ kitą,
nes domina ne tiek siužetas, kiek būsenos - baimė, įtarumas,
pasitikėjimas, aukščio ir skrydžio pojūtis, kurios įgyja apčiuopiamą
išraišką. Tai ir yra idealios, poetinės formos teatras. Menas tik tada
ir gimsta, kai kūrėjas sugeba sudvasinti daiktus arba reiškinius, kai
per materialų apvalką įžvelgia daikto sielą. Tokia režisieriaus B.
Šarkos - puikiai piešiančio, muzikuojančio, rašančio pjeses - meninė
prigimtis. Aplink jį buriasi bendraminčiai R. Zenkevičius, .E.
Vigelytė, R. Sipavičius, F. Štukas. Taip gimsta jų spektakliai
("Kukučio baladės", "Gailestingumas", "Į kitą krantą", "ištikimybė"),
bręsta teatrinė kalba, savitas stilius.
Apžvelgus visus spektaklius, susidaro geras įspūdis. Vieniems
kolektyvams svarbiausia siužetas, kiti teatrą supranta kaip
autonomišką meno rūšį su savais dėsniais, sava menine kalba. Ir
vieni, ir kiti yra mūsų tautinės sąmonės reiškėjai. Geriausi
kolektyvai atspindi bendrą mūsų Respublikos mėgėjiško teatro
kultūrą ir kūrybines tendencijas . Vaižganto "Žemės ar moteries",
L. Didžiulienės-Žmonos "Paskubėjo", G. Mareckaitės "Eglės
namai", J. Petrulio "Juodieji broliai", J. Grušo "Suomiška pirtis", B.
Šarkos "Kalėdų naktis" - tai dramaturgija, kuri nusako mūsų
menines ir pilietines aspiracijas, dvasinius poreikius.
Parengė AUDRONĖ
SABALIAUSKIENĖ
LTSR mokslinio metodinio kultūros
centro Teatro sektoriaus vyr.
mokslinė bendradarbė

Scena iš J. Petrulio "Juodųjų
brolių" ( rež. A . Armonas ).

Scena iš J. Grušo "Meilė,
velnias ir džiazas” ( rež.
A . Ambrazaitis ).

A . Virbašiaus nuotraukos
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KUO VERTINGAS KLOJIMO TEATRAS ?
Klojimo teatro atgimimas prasidėjo neseniai. Lietuvos
konservatorijos Klaipėdos fakultetų docentui P. Bielskiui
drauge su savo mokiniais ėmus tyrinėti šio teatro principus
ir bandyti juos praktikoje, 1983 m. A gluonėnuose,
laukininko sodyboje, buvo suvaidintas pirmasis spektaklis, o
1987 m. ten pat įvyko pirmoji visos Respublikos klojimo
teatrų šventė. Tiesa, niekada savo veiklos nebuvo nutraukęs
unikalus režisieriaus J. Gaidžio M argionių klojimo teatras,
laikas nuo laiko kokiame nors klojime v is suvaidindavęs.
Gal buvo ir daugiau panašių reiškinių, tačiau apie tai
neteko girdėti. Pernai Mažeikių rajone, Zastaučiuose,
lietuvių profesinio teatro kūrėjo Juozo Vaičkaus tėviškėje,
surengta antroji šventė. I ją suvažiavo 11 klojimo teatrų, ir
beveik visų parodytų spektaklių režisieriai - P. B ielskio
mokiniai. Klojimo teatrų krivūlėje apsilankė režisierius K.
Tumkevičius - J. Vaičkaus mokinys, teatrologas V . Maknys
- Z.Buožio, P. B ielskio mokytojas, filosofas K. Stoškus ir
kiti, besidomintys klojimo teatrų ištakomis. Netrūko ir
žiūrovų.
Š u o įdomus klojimo teatras? Kuo svarbus mūsų tautos
kultūrai?
V isa Zastaučiuose bylojo apie tai, kad mažeikiečiai šventės
laukė: ir šmaikščios svečių sutiktuvės, ir muziejininkų
įrengta ekspozicija apie J.Vaičkų, ir berželiais išpuoštas ką
tik atstatytas klojimas bei virš jo pakilę meistrų nupinti
paukščiai. O pačioje šventėje - ne tik žiūrėta, bet ir
kalbėtasi, kalbėtasi...
Lietuvos konservatorijos teatro pedagogas ZENONAS BUOŽIS:
Į idėją atgaivinti klojimo teatrus žiūrėjau labai skeptiškai. Maniau,
kad grąžinti kai kurias teatro tradicijas, seniau buvusį teatrą, kuris
turėjo labai aiškią savo funkciją, tikslus, neįmanoma. Turiu
prisipažinti, kad klydau. Dabar man atrodo kitaip. Klojimo teatras
turi didelį nacionalinį "užtaisą”, šiandien labai reikalingą, mat, jis
pradeda laužyti įsigalėjusius stereotipus, primestą psichologinio
teatro doktriną, kuri visada užbraukdavo poetinio teatro - mūsų
nacionalinio teatro - kryptį. Tas dvi dienas mes klausėmės,
jaudinomės, buvome Lietuvoje. Scenoje - mūsų gyvenimas, išmintis,
praeitis, taip reikalinga šiandien. Stagnacijos metai atnešė daug
netiesos, melo, mums nebūdingų, svetimų dalykų. Gimsta naujas
teatras, gimsta iš šaknų, kurias atgaiviname.
Filosofas KRESCENCIJUS STOŠKUS:
Nesu įsitikinęs, kad visi liaudies teatrai pasidarys kluono teatrais.
Tai būtų nuobodu. Tikėkimės, kad tai neįvyks. Klojimo teatrai
prikels daug užmirštų kultūros dalykų. Gerai, kad dabar
suintensyvėjo etninės kultūros judėjimas, kuriasi įvairios draugijos,
kurių aspiracijos nukreiptos atgaivinti kuo įvairesnį mūsų tradicijų
pasaulį. Mūsų kultūrinė tradicija buvo dirbtinai nutraukta,
sunaikintas kaimas. Apsimesti, kad to nebuvo arba kad mes to
nežinome, - nusikaltimas kultūrai. Taigi šlovė ir garbė tiems
žmonėms, kurie ėmėsi kultūros atgaivinimo naštos! Manau, vienas
veiksnių, skatinusių tautinio atgimimo procesus, buvo etnografiniai
ansambliai. Jie - ta didžioji jėga. Į klojimo teatrus aš linkęs žiūrėti
etnografinės kultūros požiūriu. Vertingiausias būtų šis aspektas.
Tačiau nereiškia, kad reikėtų vengti profesionalumo, meistriškumo.
Juk tai viena iš sąlygų, be kurios kūryba negalima. Teisinga ir tai,
kad mėgėjų teatras turi suvokti savo galimybes. Jei pažiūrėsime į
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šią problemą meno teorijos požiūriu, reikės pasakyti, kad geras tas
meninkas, kuris, pirmiausia, suvokia savo galimybių ribas ir savo
silpnybę paverčia jėga, t.y. kuria savo kalbą pagal savo galimybes.
Įspūdingiausia šiame renginyje - unikalūs aktorių tipažai,
charakteriai. Viešintų kultūros namų (Anykščių raj.) kolektyvo
spektaklyje L. Didžiulienės-Žmonos "Paskubėjo" tėvą vaidinantis
Povilas Skrebūnas toks įdomus, kad jam tereikia būti savimi prabyla slypintis aktoriaus talentas. Kitas svarbus dalykas charakteriai, tipažai turi padėti išryškinti tautinius bruožus: kaip
žmogus sveikinasi, kaip kepurę nukelia, kaip koketuoja. Taip būtų
pradėtas restauruoti nacionalinis charakteris. Gal tai per sunkus
uždavinys? Būtų įdomu išlaikyti etnografinę struktūrą. Juk
kiekviename krašte kitaip nukeliama kepurė, kitaip labinamasi,
atsisveikinama. Būtina tai stebėti, kaupti medžiagą, vėliau perkelti
ją į sceną. Jaunajai kartai tai būtų tarsi mūsų tautinės kultūros
vadovėlis. Niekur jie šito nepamatys, skaitydami neįsivaizduos. Čia
galima parodyti kultūros visumą: taip žmonės sveikinasi, taip jie
sutinka svečią, taip išeina pro duris, taip rodo pagarbos ženklus.
Tai turi būti ne iliustracija, bet tų verčių suvokimas. Aš linkęs
etnografiškumą - kaip vertybių išsaugojimo tikslą - stiprinti. Etninės
kultūros gaivinimas reikšmingas ne ta prasme, kad mes turėtumėm
sugrįžti prie jos, bet ta prasme, kad kad galėtume joje įtvirtintas
vertybes iškelti į šviesą. Nes kito pamato tautos identitetui išlaikyti
neturime. Kalbu apie tų tautinės kultūros vertybių, kurios buvo
šventos visais laikais, išsaugojimą. Tai labai gražiai parodyta
Kretingos
liaudies teatro spektaklyje apie knygnešius (S.
Čiurlionienės-Kymantaitės "Aušros sūnūs". Režisierius E. Radžius).
Iškeliamos vertybės labai poetizuojamos. Su tokiu spektakliu
reikėtų važiuoti per visą Lietuvą. Juk visiems reikia suvokti savo
istoriją.
Rūpestį man kelia vienas dalykas - gan siauras dramaturgijos
diapazonas. Matėme daugiausia tarpukario pjeses. Siūlyčiau jį
plėsti. Tai daryti jau bandoma. Štai jurbarkiečiai inscenizavo V.
Kudirkos "Viršininkus". Turėtų būti plečiamas istorinis liaudies
kultūros suvokimas. Gal reikėtų kluono teatrą papildyti žinomomis
ritualinėmis apeigomis? Manau, yra dar daug nepanaudotų
galimybių. Norėtųsi, kad šis teatras būtų ne tik perkeltas į kluoną,
bet ir atspindėtų mūsų etnografinę kultūrą, kad jį pamatytų kuo
daugiau žmonių. Kluono teatrą reikia suvokti ne kaip profesinės
kultūros, o kaip tam tikrą mūsų tautinės kultūros reiškinį - tai ir
teatras, ir liaudies kultūra.
Lietuvos
konservatorijos Klaipėdos
PETRAS BIELSKIS:

fakultetų docentas

Klojimas nėra tik daržinė. Baltams, ugrofinams tai sakralinė vieta.
Klojimas - mūsų pirmoji bažnyčia. Čia mes slėpėmės, gynėmės, čia
ateidavom susikaupti, čia gyveno kaukai, lankydavosi vėlės, čia
gimdydavo "moterys... Beveik prieš šimtą metų čia vaikščiojo J.
Vaičkus, šiandien - mes. Liūdna, kad tenka po šios krivūlės
išsiskirti, kaip po vestuvių, krikštynų... Tikėkimės, kad kitais metais
mes kaip bitės susispiesime kažkur kitur. Rūpestis, kad tų avilių,
bičių daugėtų. Žemaičiai jau turi dvylika klojimo teatrų, greit bus
įrengti dar trys. Jaunas žmogus turi žinoti: jegu jis atiduoda savo
gyvenimą klojimo teatro idėjai, tai paskiria jį dideliam ir gražiam
dalykui.
Parengė IRENA MACIULEVIČIENĖ
LTSR mokslinio metodinio kultūros centro
Teatro sektoriaus vyr. mokslinė bendradarbė

IŠ

KULTŪROS

M

ISTORIJOS —

WäBBBtKSSM

SENIEJI LIETUVOS KANKLININKAI
Balio Buračo rankraščius pasklaidžius

Spausdinti šaltiniai apie tautinius instrumentus yra daugmaž tyrinėti. Tuo tarpu rankraštynai mažai liesti, o Jie dar daug
kuo gali papildyti mūsų instrumentų istoriją.
V ienas iš tokių turtų yra Balio Buračo rankraštinis palikimas. B. Buračas, gim ęs 19-ojo šim tm ečio pabaigoje (1897)
Radviliškio valsčiuje, Sielarų kaime, iš profesijos mokytojas, buvo išties neeilinė asmenybė. Už tai, kad jis užfiksavo daug
mums brangių kaimo buities akimirkų, pirmiausia turime būti dėkingi B. Buračo tėvui, staliui, liaudies menininkui, dirbusiam
raštuotas kraičių skrynias, pjaustinėjimais puoštas rogutes ir t.t. Balys greitai perėm ė tėvo patyrimą ir pats drožė dailius
šaukštus, šakutes, spaustukus riešutams, švilpynes, užsibaigiančias paukščio snapu arba ožio ragu. N uo dešim ties metų jis
nuolat dalyvavo liaudies dirbinių parodose, sulaukęs aštuoniolikos, įsigijo fotoaparatą, ir tai, sakyčiau, nulėm ė visą tolim esnį
jo gyvenimą. B. Buračas, iš prigim ties būdamas jautrus, įžvelgė kaimo žmogaus dvasinę būseną, suprato šimtam ečiais
papročiais apipintą jo buitį ir visa tai įamžino fotografijose. Jo palikimas skaičiuojamas dešimčia tūkstančių negatyvų. "Čia
visa Lietuva... L ietuvėlė vakar...” - taip vertino savo sukauptą turtą pats Balys Buračas.
Surinktą medžiagą fotografas gražiai sutvarkė, susegė į keturias knygas ir kartu su negatyvais bei pozityvais atidavė
saugoti Kauno istorijos muziejui. Čia mes suradome apie 80 muzikantų nuotraukų (nufotografuota buvo daugiau, bet karo
audrose nemažai negatyvų žuvo). K elios tokios nuotraukos yra paskelbtos V. Juodakio parengtam e leidinyje ”Balys Buračas”
(1971), viena kita iliustruoja B. Buračo straipsnius, kitos išspausdintos "Lietuvių liaudies muzikos instrumentų žinyne” (1989).
Nuotraukos darytos 1934-1939 m., paskutinės - 1957m. M inėtose rankraštinėse knygose radau plačiai aprašytus muzikantų
gyvenimus ir kitus menininko pastebėjimus, kuriuos susistem inusi ir norėčiau paskelbti.

AUKŠTAIČIŲ KANKLININKAI
Petras Lapienė, gimęs 1866 m. Biržų apskr., Biržų valsč.,
Kviriškių vnk. (Z. Slaviūnas nurodo 1865 m. ). Žymus to meto
kanklininkas, skudučių ir ragų pūtėjas, sutartinių ir dainų
giesmininkas. Kankliuoti išmoko iš savo tėvo, o šis iš savo dėdės.
Skambino tėvo kanklėmis.
Jo žiniomis, aprašomuoju laiku (1937) penkiastygės skobtinės
kanklės - didelė retenybė, nors iki pirmojo pasaulinio karo (1915 1918) kaimuose jų būta gana daug. Karo metu vokiečiai, piešdami
kaimus, nepaliko ir kanklių. Po karo kanklininkai naujų kanklių
nepasigamino, ir kankliavimas ėmė nykti. P. Lapienė mokėjo jas
gaminti ir, kaip teigė Z. Slaviūnas, 1924 m. jas pasidarė (vėliau jas
saugojo Z. Slaviūnas). Istorijos ir etnografijos muziejuje saugomos
penkiastygės skobtinės kanklės, taip pat pagamintos 1924 m., o ant
jų korpuso išpjaustytos raidės P. L. Galimas dalykas, kad tai P.
Lapienės darbo kanklės.
Kanklininkas vaizdžiai nupasakojo kanklių gamybą. Medį joms
(klevą, uosį) reikia kirsti žiemos metu. Jokiu būdu ne pavasarį.
Medyje neturi būti sulčių. Viršutinė kanklių lentelė daroma iš
eglės, rečiau juodalksnio. Tam naudojama medžio viršūnė iš miško
gilumos. Toks medis traškesnis, tad ir garsas skardesnis.
Žmonės tikėję, kad kanklių garsas būsiąs geresnis (o gal
gailesnis), jeigu žmogus kirsiąs medį, mirus artimam žmogui.
Tikėta, kad gėla, pergyvenimas, netekus artimo žmogaus, persiduos
tuo metu kertamam medžiui. (Žmogaus ir medžio ryšys mūsų
mitologijoje itin ryškus. - M. B.) P. Lapienė B. Buračui pasakojo,
kad vienas kanklininkas, mirus tėvui, skubėjęs į mišką kanklėms
medžio kirsti. Be to, P. Lapienė tikina, kad geras kankles
pagaminti nėra paprasta. Todėl jos būdavo stropiai saugomos,
perduodamos iš kartos į kartą, kol susidėvėdavo.
Kanklių stygos buvusios plieninės arba varinės. Trumpiausia styga
vadinosi "laibąja", kitos iš eilės - "untrąja", "trečiąja", "ketvirtąja",
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"pinktąja". Jas derino, medinius varžtus sukdami dantimis (jeigu
juos turėjo), arba pasigamindavo specialų medinį derinimo raktą,
panašų į pypkę. Vienoje nuotraukoje (Nr. 3722) matyti, kaip P.
Lapienė tokiu raktu derina kankles. Toks pat raktas yra saugomas
Biržų kraštotyros muziejuje.
Skambinant pirkioje, kanklės pasidedamos ant stalo (būtinai
tuščio), lauke - ant kelių, trumposiomis stygomis į save (prie
savęs). Kanklininkai skambinti išmokdavo vieni iš kitų.
Skambinama stygas užgaunant abiejų rankų pirštais, o ypač dešinės
rankos smiliumi ir jo nagu. Skambėjimui nereikalingos stygos
tildomos kairiąja ranka.
B. Buračas teigia, kad Tautosakos archyve įrašui į plokšteles P.
Lapienė skambino liaudies šokius "Gegutę", "Čiutytą", "Aplinkinį"
ir vaikų šokius, kuriuos pats palydėjo daina. Z. Slaviūnas
(Slavinskas) studijoje "Lietuvių kanklės" (1939) yra paskelbęs
Tautosakos archyve J. Čiurlionytės iššifruotas P. Lapienės
paskambintas septynias sutartines. Tuo tarpu to paties Z. Slaviūno
teigimu, P. Lapienė ten buvo įrašęs 11 sutartinių, šokį - kazoką,
pagiedojo 40 sutartinių ir 46 dainas. LTR instrumentiniai įrašai
yra perrašyti į naują juostą (S. Puteikienė) ir prieinami pasiklausyti.
Peržiūrėjusi nuotraukas, J. Čiurlionytės iššifruotas sutartines ir
įsiklausiusi į išlikusius P. Lapienės įrašus LTR, įsitikinau, kad
sutartinių sekundinius sąskambius kanklininkas užgauna dažniausiai
dešinės rankos smiliaus nagu nuo savęs. Taigi dviskambyje pirmas
pasigirsta aukštesnis garsas, o retkarčiais to paties piršto pagalvėle
pabraukiant per stygas į save, pirmas pasigirsta žemesnis garsas.
Stygos užgaunamos ramiai, nestaigiai, todėl sekundiniame
sąskambyje apatinės (arba viršutinės, priklauso nuo užgavimo)
garsas skamba kaip faršlagas. Kartais viršutinė (trumpiausia)
kanklių styga užgaunama kairės rankos nykščio pagalvėle. Visais
kairės rankos pirštais (kiekvienam pirštui po stygą) dengiamos
nereikalingos sąskambiui stygos. Jos uždengiamos tik tada, kai
styga praskamba savo ilgiu. Taigi kankliuojant sutartines pagal P.

Lapienę, techniškai sudėtingiau išmokti dengti stygas, o pačią
sutartinę skambinti nėra sunku. Jonas Plepąs, kitas žymus
aukštaičių kanklininkas, dar labiau supaprastino sutartinių
skambinimą. Jis stygų visai nedengė. Sekundinius sąskambius
užgauna dešine ranka žymiai staigiau (faršlago nesigirdi), o kaire
ranka kankles tvirtai laiko už laibgalio, kad jos ant kelių
neslidinėtų (M. B.).
Anot P. lapienės, į vestuves kanklininkai retai kada eidavo.
Dažniausiai linksmindavosi patys, vaikams paskambindavo Šokių,
žaidimų, dainelių ir kitokių linksmų melodijų. Įdomus B. Buračo
teiginys, kad dažniausiai kanklėmis pritardavo dainuojantiems.
Tačiau P. Lapienė (ir J. Plepąs), įrašydami sutartines ir kitas
dainas, įgiedojo jas be kanklių pritarimo. Teoriškai galima
pritaikyti nesudėtingą penkiastygių, labiau septyniastygių kanklių
akompanimentą dainoms, nors tarpai tarp stygų gana dideli, ir
kankliuoti suvalkiečių ar žemaičių būdu veik neįmanoma. S.
Paliulio užrašytose melodijose ("Lietuvių liaudies instrumentinė
muzika", 1959) muzikantai dainos akompanimentui labai gražiai
sugebėjo panaudoti skudučius. Galbūt ir kanklininkai dainoms
panašiai pritardavo.
B. Buračas kankliuojantį P. Lapienę yra nufotografavęs sėdintį ir
gulsčią, pirkioje ir lauke, derinantį kankles savo gamybos raktu
(Nr. 3720-3724, 3727, 3728, daiytos 1937 m. ir Nr. 3730, daryta
1957 m.).
Kanklininką Petrą Tamošiūną (Kupiškio valsč., Gendvilių
km.) B. Buračas 1934 m. rado jau seną, 85 metų. Senelio
penkiastygėms skobtinėms kanklėms - apie 250 metų.
Jis paskambino B. Buračui daug senovinių šokių, dainelių ir
kitokių melodijų (turbūt sutartinių - M. B.). B. Buračas
nufotografavo skambinantį
kanklininką sėdintį ir stovintį,
kankles pasirišusį ant kaklo virvele. Ši nuotrauka
bene
vienintelė, kai kanklininkas kankliuoja stovėdamas. B. Buračas
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paliko penkias P. Tamošiūno nuotraukas, darytas 1934 m. (Nr. 3743
- 3747).
Fotografo nepažymėta, ar Tamošiūnas mokėjo gaminti kankles.
Tos, kuriomis skambino, paveldėtos, ėjusios per keturias-penkias
kartas.
P. Tamošiūnas žinomas kaip geras būgnų meistras. Būgnus dirbo
kitiems muzikantams, kurie būgnijimu sušaukdavo apylinkės žmones
į kaimo sueigas, gegužines, pamaldas ir rudens rožančius,
laidotuves. B. Buračo negatyvo (Nr. 3838), kur P. Tamošiūnas muša
būgną, neišliko. Tačiau tokia nuotrauka yra saugoma Šiaulių
"Aušros" muziejuje. Palyginę nuotraukoje matomą būgną su
Panevėžio kraštotyros muziejuje saugomais (Nr. 1794, Nr. 1795, Nr.
1612), matome, kad jie labai panašūs. Šie būgnai perimti iš
Kupiškio kraštotyros muziejaus. Tikėtina, kad jie visi P. Tamošiūno
darbo.
B. Buračo rankraštyje paminimas dar vienas žymus Kupiškio
apylinkės kanklininkas Kostantas Gabranas, gyvenęs Šepetos (arba
Šapelių) kaime už Šepetos pelkės.
B. Buračas nufotografavo ir dvi jaunas kanklininkes.
A u g u tė V ireliūnaiiė, gimusi 1917 m. Panevėžio apskr., Kupiškio
valsč., Aukštupėnų km., skambinanti nuosavomis kanklėmis.
Kankliuoti išmokusi iš senų kupiškėnų. Deja, nuotraukos, darytos
1934 m. (Nr. 3758, Nr. 3759), neišliko. Šios, šiuo metu jau
pagyvenusios moters, galima būtų dar paieškoti B. Buračo nurodytu
adresu.
Kanklininkės G en u tės T rm k S aaitės, gyv. Utenos apskr.,
Leliūnų valsč., nuotraukos, dalytos 1937 m. (Nr. 3752, Nr. 3753),
yra išlikusios. Ji skambina vėlyvesniojo laikotarpio suvalkietiško
tipo kanklėmis, laikydama jas ant kelių, ilgosiomis stygomis prie
savęs. Skambina suvalkietišku būdu.

ŽEMAIČIŲ KANKLININKAI
A le k sa n d ra s A brom avičius, kilimo nuo Šiaulių, baudžiavos
laikų kanklininkas, Stasio ir Antano Abromavičių senelis.
Penkiastyges, lovelio formos, jau pergyvenusias keletą kartų,
skobtines kankles paveldėjo iš savo tėvo. Stygas užgaudavo pirštais
ir pagaliuku. Manoma, kad jo kanklės žuvo karo metu. Aleksandras
mirė, turėdamas 58 metus.
B. Buračas bus bene pirmasis tyrinėtojas, aptikęs žinių apie
penkiastygių kanklių gyvavimą Žemaitijoje. Iki tol manyta, kad tai
Šiaurės rytų aukštaičių instrumentas. Jeigu šis faktas pasitvirtintų,
tai daug ką kanklių istorijoje ir apskritai etnograhjos moksle
reikėtų peržiūrėti (M. B.).
Ju o zas A brom avičius, Aleksandro sūnus, gimęs apie 1839 m.,
miręs 1923 m., taip pat baudžiavos laikų kanklininkas. Skambinti
išmoko iš tėvo. Skambino penkiastygėmis kanklėmis. Turėjo
pasidirbęs ir dvylikos stygų kankles, kurias paliko sūnui Stasiui.
S tasys A brom avičius, Juozo sūnus (1873 - 1938), kilęs iš Šiaulių
apskrities, vėliau persikėlė į Lyduvėnų apylinkes, Godlaukio kaimelį
ir galutinai apsistojo Lyduvėnų miestelyje (Raseinių apskr.).
Skambinti išmoko iš tėvo, kuris jam paliko dvylikastyges kankles.
Šias kankles apie 1930 metus išprašė ir už 5 litus nupirko M. K.
Čiurlionio dailės muziejaus darbuotojai. Šiame muziejuje jos ir
saugomos. Stasys, netekęs senųjų kanklių, pas kanklių dirbėją
Antaną Žukauską (Lyduvėnų miestelis) užsisakė naujas. Šis padirbo
Stasiui penkiasdešimties stygų, tikriausiai jau klijuotines, didehas
kankles, kuriomis skambinantį ir matome nuotraukoje.
B. Buračas teigia, kad S. Abromavičius tęsė senosios kartos
kankliavimo tradicijas. Stasys papasakojo, kad dešine ranka renka
balsus, o kaire juos skirsto, suvirpina ir "suliurlina" dėl savotiško
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įdomumo, bet galima groti ir be "suliurlinimo". Z. Slaviūnas
("Lietuvių kanklės", 1939) mini vieną iŠ Stasio Abromavičiaus
kankliavimo būdų, kai muzikantas kairės rankos pirštais dengia
nereikalingas skambinimui stygas ir kartu melodiją pagražina
"suliurlindamas", t.y. užgaudamas reikiamas stygas, ant kurių kairės rankos pirštai, o melodiją veda, braukdamas per stygas į
save dešinėje rankoje laikomu šakaliuku. Taip jis skambina šokius.
Karts nuo karto padainuoja šokio melodiją. Dainas skambina
pirštais (greičiausiai nagais), patraukdamas konkrečias stygas į
save: dešiniąją ranka "vedžioja”, o kairiąja visą laiką "turavoja".
Stygų nedengia. Šis būdas labai panašus į naginį J. Strimaičio
kankliavimo būdą. J. Strimaitis yra ne kartą minėjęs, kad nagais ir
žemaičių kanklininkai stygas užgauna.
B. Buračas aiškiau aprašo Stasio dukros Stasės kankliavimą
"Žiburėlyje" (1939, Nr. 10, p. 157): "Antruoju būdu skambinant,
stygas gaudo abiem rankom, viena ranka balsus renka, o kita
pritaria arba "turavoja".
Balys Buračas išvardijo tokius Stasio kankliuojamus šokius ir
dainas:
1. Mergaičių polka "Rudakytė"
2. Abromaičio žemaitiška polka
3. Butkaus žemaitiška kanklinė polka
4. Vestuvių maršas pasitinkant
5. Kanklinis suktinis
6. Polka "Gilių mergos kvailos buvo"
7. "Skepetinė" - trijų punktų senovinis šokis
8. "Angelskinis" - senovinis šokis, šoka šešiese, pritardami
dainavimu:
"Kiek tu ėdi, dūk ir mun
Sūrį ėdu, sūrį ėdu, še ir tau".
9.
"Kepurinė" - senovinis šokis, kurį mėgo skambinti Juozas
Abromavičius.
10. "Duja" - senovinis šokis
11. "Avietėlė" - senovinis šokis
12. "Gegutė" - senovinis šokis
13. "Kryžiokas" - senovinis šokis
14. "Šalabanas" - šokį groja kanklėmis, smuiku ir basu.
15. "Žvirblelis" - šokį groja kanklėmis, smuiku ir basu.
16. "Šermukšniukas" (šią ir
likusias dainas tėvas skambina
kanklėmis, motina ir duktė dainuoja).
17. "Kas subatos vakarėlį"
18. "Trys sesutės an kalnelio"
19. "Piršlelis" - vestuvinė daina
20. "Gieri dyną, gieri naktį ir parieja pačią plakti".
Stasys gerai pūtė lumzdį, trimitą ir birbynę, kuriuos pasidaiyti
išmoko piemenaudamas. Birbynės gamyba aptarta plačiau.
Žemaitiška birbynė susideda iš trijų dalių: pučiamojo galo
(kandiklio - M. B.),padaryto "iš alksnio medžio, išsukto pavasario
medžiams lapojant, lyg gręžte kiaurai išgręžto viduje" ( išsukta
šerdimi - M. B. ), kurio gale užpjautas liežuvėlis; dūdelės - taip pat
iš alksnio medžio - su 3-4 garso skylutėmis. Ant kito dūdelės galo
užmaunamas kiaurai pragręžtas karvės ragas - "sustiprinimui
balso". Tokia birbyne piemenėliai groja įvairias melodijas,
pritaikytas gyvulių ganymui.
B. Buračas įamžino ir Stasio dukrą Stasę, kuri kankliuoti bei
smuikuoti išmoko iš savo tėvo ir, anot B. Buračo, jį virtuoziškumu
pralenkė. Ji mokėjo daug dainų, kurias dainuodavo viena, su
motina arba pusbroliais, pritardavo kanklėmis.
Stasė mėgo groti polkutę "Rudakytė" su tokiu priedainiu:
"Ei, mergyte rudakytė,
Panaši į čigonytę.
Kai veidą įšmaliavoji,
Panaši į skaisčią ponią".
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arba žemaitišką polkutę su priedainiu:
"Kad ne grybai, kad ne uogos,
Liolių mergos būtų nuogos" (dzūkiškas skolinys - M.B.)
Minėtame "Žiburėlyje" B. Buračas išvardija daugiau Stasės
kankliuojamų šokių: "Kepurinę", "Mikitą", "Zuikelį", "Gegutę",
"Kryžioką",
"Šermukšniuką",
"Avietėlę",
"Žvirblį",
"Angelčiką","Dują", "Šalabaną", valsus, polkas, maršus (M. B.).
1937 m. B. Buračas nusivežė Stasį, jo žmoną Kazę ir dukrą Stasę
Abromavičius į Lietuvių Tautosakos Archyvą. Čia jie įrašė
keturiolika šokių, pritarė kanklėmis ir smuiku 5 dainoms, Stasys
lumzdžiu pagrojo penkias melodijas. Šią šeimą B. Buračas įamžino
nuotraukose (Nr. 3705, Nr. 3706, Nr. 3708, Nr. 3709, Nr. 3716).
A n ta n a s A brom avičius - Juozo sūnus, gimęs 1870 m., gyveno
Raseinių apskr., Lyduvėnų miestelyje. Pats pasidirbo kankles. Jos
klijuotos iš atskirų lentelių, trisdešimties stygų. Matyt, tos kanklės
buvo didelių matmenų, kažkuo ypatingos, kadangi B. Buračas rašo,
kad Abromavičių kartos tokių kanklių nežinojo, nes "tokių dar
mūsų šaly nebuvo". Tikriausiai Antanas kankliavo savo brolio
Stasio repertuarą. Jis griežė ir smuiku. Be to, muzikalūs buvo visi
trys Antano sūnūs. Jie visi kankliavo, jaunėlis dar griežė smuiku,
vidurinysis - basetle (basu). Nuotraukos darytos 1937 m. (Nr.3707,
Nr.3710) - kieme tėvas ir jaunėlis sūnus smuikuoja, vyriausias
sūnus kankliuoja, vidurinysis griežia basu. Pats Antanas
Abromavičius su savo darbo kanklėmis nuotraukose Nr. 3711 3713. Yra dar vyriausio sūnaus Antano Abromavičiaus,
skambinančio tėvo kanklėmis, nuotrauka (Nr. 3714).
B. Buračo žiniomis, abi šeimos muzikuodavusios kartu.
Kankliuodavęs kvartetas - abu broliai, Stasys ir Antanas, Stasio
duktė Stasė ir Antano sūnus Antanas arba ansamblis - du
smuikininkai, du kanklininkai, vienas lumzdelininkas ir basetlė.
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A leksys Belskis, gimęs apie 1873 m., gyveno Raseinių apskr.,
Kražių valsč., Viršų km., stalius. Jis dirbo kraitines, margai išrašytas
spinteles, kėdes, suolus, stalus, rankšluostines, rėmelius, lentynas,
viską pagrąžindamas pjaustiniais. Jaunystėje dirbo staliumi
Šiauliuose, kur iš žymaus kanklininko ir kanklių dirbėjo Dymskio
išmoko kankliuoti ir kankles dirbti. Senoviškų skobtinių jis
negamino. A. Belskio kanklės klijuotinės, šonai ir apačia - iš klevo,
viršus - iš eglės, varžtai stygoms - iš skroblo. Kanklės turi 21 arba
23 , kartais - 11 arba 12 stygų. Dažnos jo kanklės su pagražintu
’’kaip riestainis kaklu, už kurio kankles galima pakabinti ant
vagelio”. Kai B. Buračas 1938 m. aplankė kanklininką, šis dar dirbo
kankles, nors jau silpnai matė. Be vaikiškų A. Belskis padirbo per
30 kanklių.
B. Buračas A. Belskio kankliavimo manierą taip nusakė: ’’Kaire
ranka taipais primygia reikiamas stygas ir vėl paleidžia, o dešinės
rankos smiliaus piršto nagu reikiamas stygas užgauna. Tokiu būdu
gauna reikiamą melodiją. Stygas užgauna per vieną arba kelias nagu
braukdamas", kitaip sakant, kaire ranka dengia skambėjimui
nereikalingas stygas, o dešinės antrojo piršto nagu braukdamas per
stygas išgauna akordus.
Kankliuodavo Aleksys dažniausiai šventadieniais ir ilgais žiemos
vakarais. Pasiklausyti susirinkdavo kaimynai ir jų vaikai. Be to, ir
sava šeimyna buvo nemaža - šeši vaikai. B. Buračas kanklininką
nufotografavo 1938 m. (Nr. 3748).
A. Belskis turėjo mokinių. Tai jo sūnus Jonas Belskis, gimęs
1908 m. (nuotrauka daryta 1938 m., Nr. 3749. B. Buračas jį
nufotografavo su tėvo kanklėmis), Pranas Vaigauskas, gimęs 1910
m., gyvenęs Raseinių apskr., Kražių valsč., Laplygių km. Kankles
jam pagamino dėdė A. Belskis su užraitytu ’’kaklu" pakabinimui ant

vagelio ir išpjaustyta "saulute" viršutinėje lentelėje (fotografuota
1938 m., Nr. 3750).
Petras Zorys (1839-apie 1932) gyveno Telšių apskr., Nevarėnų
valsč., Badankių km. Mažažemis. Turėjo daržą ir mažą trobelę,
kurioje su anūko šeima vos sutilpo. B. Buračui pas jį apsilankius,
buvo "sveikas ir linksmas. Paprašius kanklėmis paskambinti, nelabai
noriai ėmėsi, nes tik ką buvo darbą padėjęs iš rankų, kažką dirbęs
kiemelyje. Sako, sunku dabar man bus kanklėmis vikriai gaudyti
stygas, nes prie darbo pirštai pavargo".
Spaudoje ("Ūkininko patarėjas", 1937 , Nr. 1) B. Buračas Zorį
mena kaip gerą dainininką ir pasakorių, kuris dainoms pritaria
kanklėmis. Skambina sėdėdamas, "stygas labai mikliai gaudo abiejų
rankų pirštais".
Skambindamas Petras Zoiys kankles laiko ant kelių ilgosiomis
stygomis prie savęs. Stygų nedengia. Užgauna jas, patraukdamas į
viršų, greičiausiai tik abiejų rankų smiliais (M. B.).
P. Zorio kanklės labai senos, joms daugiau kaip 200 metų,
paveldėtos iš tėvo, o šio - iš savo tėvo. B. Buračas apie P. Zorio
mirtį pranešė Telšių kraštotyros muziejui, kuris ir paėmė kankles
saugoti. Dabar jos puošia šio muziejaus ekspoziciją. Kanklės turi
dešimt stygų. Apačia šešiabriaunė, primena aukštaičių kankles. Dvi
ilgosios stygos suvyniotos iš dviejų vielų.
B. Buračas kanklininką nufotografavo sėdintį darželyje prie savo
trobelės ir kankliuojantį. Tai vienintelė Petro Zorio nuotrauka,
spausdinta daugelyje leidinių (Nr. 3741-3742, abu negatyvai vienodi,
daryti 1929 m.).
Stefa Kmieliauskaitė, gimusi apie 1906 m. Šiaulių valsč.,
Pabalių km .. B. Buračas ją apibūdina kaip puikią dainininkę, dainų
išmokusią iš mamos ir močiutės, be to, pas ūkininkus tarnaujant.
Dainoms pritaria kanklėmis. Fotografas iš jos užrašė apie 50 dainų.
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S. Kmieliauskaitės kanklės saugomos Šiaulių "Aušros" muziejuje.
Apraše paminėta, kad Kmieliauskaitė išmanė staliaus amatą ir pati
pasidirbo kankles. Jos kanklės Strimaičių kanklių tipo - naujoviškos,
klijuotinės, su metaliniais varžikliais, puoštos lietuviškų ir vokiškų
simbolių inkrustacijomis.
B. Buračas kanklininkę nufotografavo 1934 m. (Nr. 3751).
SUVALKIEČIŲ KANKLININKAI
Simas Staniulis, gimęs 19-ojo šimtmečio pradžioje, užauginęs
tris sūnus kanklininkus ir gerus stalius - Joną, Simą ir Motiejų.
Simo Staniulio kanklės dar baudžiavos laikų, turėjo dvylika varinių
ar žalvarinių stygų. Tėvas mirdamas kankles paliko vyriausiajam
sūnui Simui, kuris jas laikęs didelėje pagarboje. Šias kankles per
pasaulinį karą vokiečiai pagrobė.
Simas Staniulis (sūnus), gimęs apie 1853 m. Jam atiteko ne tik
tėvo kanklės, bet ir trobelė Zapyškio apyl., Viliamų km. Buvo
raštingas. Paprašytas parašydavo žmonėms laiškus. Iš tėvo paveldėjo
grožio pojūtį, perėmė kūrybingo kaimo drožėjo tradicijas. Dirbo
kankles, smuikus, įvairias dūdas, būgnelius, ragelius (tuo metu
pirktų instrumentų veik nebuvo). Be to, mergaitėms dirbo tautiniais
ornamentais išrašytas kraičio skrynias, išpjaustinėdavo puošnias
verpstes, rankšluostines, prašmatnias lazdas, gyvatėmis, driežais,
aitvarais, velniais papuoštas kultuves ir kt.
Simas labai gražiai margindavo, skutinėdamas aštriu peiliu,
Velykų margučius. Šio meno žmonės ateidavo pas jį pasimokyti,
Simas ne tik dirbo kankles, bet ir pats kankliavo. Kai namuose
susirinkdavo visi broliai, kankliuodavo kartu. Klausytojų būdavo
tiek, kad sunkiai trobelėje tilpdavo. Kartais broliai sudarydavo
mišrią kapelą: vienas kankliuodavo, antras smuikuodavo, trečias
brūžindavo "boselį" (iš. lazdyno vytelės išlenktą lanką, kurio galai
sujungti 1-2 žarninėmis stygomis, o tarp lanko ir stygų įsprausta

išpūsta ir išdžiovinta kiaulės pūslė). Skambindavę ne tik
šventadienių vakarais, muzika skambėdavusi ir rugiapjūtės
pabaigtuvėse. Suvalkijos Kalvarijos apylinkėse, daržus nuėmus, net
moterys keldavusios linksmas pabaigtuves. Ten vienas muzikantas
kankliuodavęs, kiti pritardavę: vienas - dalge skambindamas, kitas keptuvę barškindamas, trečias - katilo dugną arba kubilaitį
mušdamas, o moterys šokdavusios ir dainuodavusios.
Užnemunės kanklininkui mirus, anot B. Buračo, ant kapo
būdavusios dedamos jo kanklės, kad, vėjui pučiant, skambėtų iki
supus. S. Staniuliui mirus (palaidotas Zapyškio kapinėse), ant kapo
kanklių nepadėjo. Kanklininko atminimą išsaugojo B. Buračas,
palikdamas mums apie jį neįkainojamų žinių.
M otiejus ir Jonas Staniuliai savo namų neturėjo. Jie keliavo
Nemuno pakrantėmis, apsistodami pas Suvalkijos ūkininkus ir
dirbdami jiems reikalingus buities padargus.
Jonas Staniulis (gim. 1862 m.) pragyveno 75 metus. Šeimos
neturėjo. Jau trylikos metų piemenukas nešdavosi kankles į ganyklą,
o šešiolikos metų pats jas pasidirbo ir skambindavo ne tik sau, bet
ir Sekminių piemenų vaišėse, jaunimo pasilinksminimuose, talkose.
Pagarsėjo kaip puikus kanklių meistras ir dirbo jas pardavimui.
Kauno turguje pardavinėjo ne vien kankles, bet ir kitus dailius
medžio dirbinius: meniškus kiyžius, dievukus, lazdas, pypkes,
tabokines. Jo darbo kryžių buvo Zapyškio apylinkėje ir kapinėse,
Garliavos, Tabariškio bei Pažaislio apylinkėse.
Jonas Staniulis mokėjo pūsti klarnetą ir griežti smuiku, o
labiausiai mėgo kankles. Jo manymu, senovės žmonės labiau mėgo
muziką ir dainą. "Būdavo, ne tik kas šeštadienis ir sekmadienis
mėgo susirinkę pagroti kokias kas turi muzikas bei pašokti ir
padainuoti, bet būdavo nuolatos ruošiamos įvairių darbų
pabaigtuvės ir susibūrimai svečių, talkų ir kitomis progomis".
Kanklininko būta linksmo būdo, įdomaus pasakoriaus ir
giesmininko. Kol buvo sveikas, visur buvo laukiamas. "Subėga visi
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kaimo žmonės, vaikai ir suaugę, net gyvuliai kartais parbėga iš
laukų".
Muzikantas atsiminė tokį nutikimą: žmogus turėjęs iš karinio
dalinio nusipirkęs arklius, kurie supratę muziką. Kartą viename
Panemunės kaime jis grojęs vakaruškoje. Šie, išgirdę grojant,
nusitraukė nuo lenciūgų ir iš laukų leidosi bėgti į vakaruškų kiemą.
Tai pamatę, vakaruškininkai išbėgiojo, o arkliai įkrito į duobę ir
žuvo.
J. Staniulis pasakojo B. Buračui seniau buvus muzikantų raganių,
kurie kitiems muzikantams apkerėdavę jų instrumentus. Tokiu
buvęs Stasys Zaveckas, gyvenęs Veiverių valsč., Dievogalos km. Jį
žmonės vadinę Velnio muzikantu". Jei su kuo nors susipykdavo, tai
taip užburdavęs kankles ar smuiką, kad jų stygos sutrūnydavusios
arba instrumentai suskilinėdavę. Tačiau J. Staniulis nebijojęs nei
burtininkų,
nei
Dievo,
nei
velnio.
Sekmadieniais
muzikantas
begrodamas
kartais
užsimiršdavęs,
kad
jau
pusiaudienis, šv. Mišių laikas. Žmonės jį perspėdavę. Tada Jonas
atrėždavęs: "Neturiu pačios, neturiu vaikų, neturiu trobos, neturiu
gyvulių, o perkūnijos metu negroju ir nekankliuoju, tai kaip mane
Dievas ar velnias gali nubausti?". Išsigandęs tik tada, kai teko
vaduotis nuo raupų.
1937 m. pavasarį J. Staniulis buvo pasižadėjęs B. Buračui atvykti į
Kauną, į Tautosakos archyvą pakankliuoti, padainuoti ir paporinti.
Tačiau neatvyko, o 1939 m. atvykęs archyvo nerado. Taip šio
įdomaus žmogaus menas liko įamžintas tik B. Buračo
rankraščiuose ir nuotraukose (Nr. 3732, 3735, 3736, 3737, 3738, Nr.
3732 neišliko). Kanklininko senatvė buvo labai sunki. Mirė beveik
badu 1939 metais. Jo noras pagal seną Užnemunės tradiciją gulint kape klausytis ant kapo raudančių kanklių - nebuvo
įvykdytas.
B. Buračas kanklininką nufotografavo 1938 m. Žagarės kaime
(Kauno apskr., Garliavos valsč.), remontuojantį senas kankles ir
kankliuojantį nuosavomis.

Jonas

Staniulis

Nuotraukoje J. Staniulio kanklės yra gana didelių matmenų,
žemaitiško tipo, skaptuotos, turi 12 plieninių stygų, iš vienos pusės
prilaikomų metalinio virbalo, iš kitos - medinių kuolelių, viršutinė
lentelė papuošta trimis šešialapėmis žvaigždutėmis, išpjautomis
apskritime ir įstatytomis į lentelę. Kankliuoja suvalkiečių būdu,
užgaudamas dešinėje rankoje laikomu mediniu šipuliuku, kairės
rankos pirštais dengdamas skambėjimui nereikalingas stygas.
Įspūdingos Staniulytės Onos, gimusios 1908 m., gyvenusios
Garliavos valsč., Kampiškio km., nuotraukos, dalytos 1929 m. (Nr.
3739, Nr. 3740). Ji čia gražiu tautiniu kostiumu. Suvalkietiško tipo
kankles laiko ant kelių ilgosiomis stygomis prie savęs. Neaišku, ar
kankliuoja, ar tik pozuoja. Jei kankliuoja, tai stygas užgauna, jas
patraukdama į save kaip Antanas Abromavičius.
Kanklininko Kazio Pečkio, gyvenusio Marijampolės apskr.,
Sasnavos apyl., Pečkių vnk., nuotraukos negatyvas, kur jis skambina
savo darbo kanklėmis, neišlikęs, tačiau jo pavardė papildys
kanklininkų ir kanklių dirbėjų sąrašą.
B. Buračas įamžino ir žymųjį kanklininką bei pedagogą Justiną
Strimaitį, kankliuojantį ir rašantį kanklių gaidas (Nr. 3755 -3758).

MARIJA BALTRĖNIENĖ
P. S. B. Buračo žinios apie kanklininkus mus nukelia į tuos
laikus, kai kanklės skambėjo natūralioje kaimo aplinkoje. Ištisų
muzikantų kartų biografijos, jų gyvenimo datos, vietovės,
repertuaras, skambinimo būdai, instrumentų gamybos detalės, net
legendos, raganavimai ir kiti etnografų pastebėjimai, manau, ne tik
sudomins šios srities tyrinėtojus, bet galbūt sužadins dabartinių
kaimo muzikantų, ypač jaunimo, ambicijas. Kanklės - nuo seno
mūsų tautos dvasios simbolis - šiandien kaip niekad galėtų savo
jautria styga pažadint pritilusį, bet neužgesusį kaimo žmonių
dvasingumą, dorumą, kurio sėmėsi ištisos kartos, kuriuo stiprintųsi
ir šiandieninė karta.

Ona

Staniulytė
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"TETRUKDĖ LIETUS IR ŠALTAS ORAS..."
arba mintys apie Kelmėje vykusią Ramuvos stovyklą
**Ramuva - tai bendrija žmonių , turinčių tikslą pažinti mūsų tautos etninę kultūrą ir grąžinti į gyvenimą jos dvasines
vertybes, kaip gyvenimo būdo dorovinį pagrindą ".
(Lietuvos etninės kultūros draugijos leidinys
"Ramuva " 1989 liepos 13d., p , l)

1989-ąją liepos 31 - rugpjūčio 4 dienom is am uviečiai Ir
-risi jiem s prijaučiantys p irm ą k a rt rin k o si į savo stovyklą
K elm ėje, gedim inaičią lydim i, dainuodam i ėjo m iesto
gatvėm is į d varo p ark ą, šven tin o p rie a u k u ro stovyklos
vėliavą, penkias dienas 'klausėsi a u to rite tin g ą dėsty to jų
p a sk a itą , m okėsi austi ju o stas, k a lti p ap u o šalu s, siuvinėti,
dainavo, vakarojo, d iskutavo su jau n aisiais tau tiečiais Iš
IA V' ir Punsko. N uleidę stovyklos v ėliav ą rugpjūčio 4-ąją,
p liau p ian t atsisveikinim o Metus* išvažiavo. P ra tu rtė ję ,
su šv štęs kupini įspūdžių. T aig i stovykla p av y k o ? A p ie tai Ir
kalbėjom ės su žm onėm is, kuriem s, regis, labiausiai rūpėjo
stovyklos likim as, jos p ersp ek ty v a. N uom onių b ū ta įvairių.
JONAS TRINKŪNAS, Ramuvos stovyklos mokslinis vadovas,
LTSR MA
Filosofijos, sociologijos ir teisės instituto mokslinis
bendradarbis:
Po daugelio metą pertraukos (Vilniaus Ramuva veikė iki 1971
m.) 1988 metų rudenį atkūrėme Ramuvą. Susirinkome tuomet, kaip
ir prieš dvidešimt metų, V. Bagdonavičius, V. Motiejūnas, St.
Daunys ir kiti, ištikimi savo jaunystės idėjoms, neabejodami, jog
tautiniam atgimimui reikalinga lietuvių etninė kultūra, Vydūno
idėjos. Reikėjo surasti tokią naujos veiklos formą, kad per trumpą
laiką atgautume savo buvusį atkaklumą. Taigi gimė stovyklos idėja,
o ir vieta atsirado tinkama - Kelmė. Čia 1988 m. suorganizuoti
kankliavimo kursai, o po to įkurtas Kelmės jaunimo folkloro
centras, užsimojęs tyrinėti ir propaguoti savo krašto folklorą,
etnografiją. Kelmiškiai apsiėmė priimti ir Ramuvos stovyklą.
Žinių apie mūsų tradicinę kultūrą, atrodo, netrūksta. Paskaitos,
knygos^ straipsniai apie valstietiškąją kultūrą, folkloriniai koncertai
ir šventės. Tačiau Ramuvos uždavinys konkretesnis - grąžinti į
gyvenimą tautos dvasines vertybes, žinoma, jei jos tinka mūsų
laikams.
Svarbu ne tik nusimanyti apie liaudies dainas, bet ir patiems jas
dainuoti, tautinius rūbus pasisiūti ir vilkėti šventėse, mokėti švęsti
pačias šventes. Stovykla, nors ir trumpam, suvienija žinias ir
mokėjimą. Tam labai tiko Kelmės profesinės mokyklos
mokomosios patalpos, cechai. Vieni kalė papuošalus, audė tautines
juostas, kiti drožė kankles ir t.t. Iki pietų - teorinės paskaitos
įvairiomis lietuvių etninės kultūros temomis (skaitė filologijos
mokslų dr. N. Vėlius, S. Bernotienė, S. Daunys, Z. Streikus ir kt).
Vakarais - stovyklautojų bendravimo laikas: diskusijos, vakaronės.
Stovykloje pačiai Ramuvai paaiškėjo tolesnės veiklos perspektyva.
Atsirado norinčių įkurti "mažąsias" Ramuvas rajonuose, mokyklose.
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VYTAUTAS MUSTEIKIS, LTSR mokslinio metodinio kultūros
centro muzikinio folkloro sektoriaus vedėjas:
Bandyta susiburti dar 1983 metais Rumšiškėse, kai muziejaus
direktoriaus V. Umbraso pakviesti aktyvesni folklorinių ansamblių
dalyviai kartu gyveno, rengė talkas, gamino papuošalus, kaukes,
pynė, siuvinėjo, gamino valgius, šventė rugiapjūtę, dainavo. Tai
davė pirmuosius vaisius - po folklorinius ansamblius ir dar plačiau
pasklido sagės, papuošalai, pinti dirbiniai. Netrukus ši veikla buvo
sustabdyta, dainos uždraustos (esą buvusios bažnytinės), ir mintys
vėl susiburti keletą metų sklandė ore.
Man pačiam apie 1980-uosius labai "parūpo" kanklės - dar
mokykloje latvio Janio Fuoiyčio, neseniai šventusio savo 80-metį,
paakintas, lyg ant sparnų važiavau į Rygą ir per pusantros dienos
pats pasigaminau kankles - nenusakomas jausmas... Jau tada
nesupratau, kodėl mokinukai per muzikos pamokas "kamuoja"
metalofonus, užuot skambinę daug artimesnėmis lietuvio ausiai
kanklėmis... Tuo tarpu transformuotų kanklių netikrumas erzino, jų
(ir ne tik jų) "tobulinimas" kėlė apmaudą, kol pagaliau 1988-atsiais
noras susigrąžinti jų pirmapradį skambėjimą nugalėjo.
Į pirmąją stovyklą atvažiavo 140 dalyvių iš 26 Lietuvos rajonų, o
1989-aisiais jau buvo tikras bumas. Iškilo kiekybės ir kokybės
klausimas. Tokią daugybę žmonių sunkiau mokyti. Juolab, kad
pastovios bazės dar neturime (laukiame restauruojamo vandens
malūno), vis dar labai pasigendame dosnių sponsorių.
Na, o Ramuvos stovykloje taip pat mėginome dirbti universaliau
- derinome teoriją su praktika, tačiau neapsiėjome be nemalonumų
- ėmė dingti medžiagos (žalvaris, siūlai), ir nenuostabu - šitiek
žmonių... Beje, tarp jaunimo akivaizdus "folklorinis avantiūrizmas"
- įsitrinti, pralįsti, nesistengiant patiems nė piršto pajudinti. O juk
viskam lėšų reikia - dėstytojams iki šiol nesumokėta, - ir vis
privalai "pramušinėti", pasikliauti vien draugyste, asmeniniais
ryšiais, pasiaukojusių žmonių sąžiningumu. Vienas iš apsidraudimo
būdų ir buvo mokestis. Taigi iki šiol palaiko vien entuziazmas.
Ramuviečių stovyklos galėtų veikti ir rudenį, ir pavasarį, todėl
siūlyčiau jas rengti pamainomis, keliose Lietuvos vietose (pvz.,
jeigu stovykla Rokiškyje, tai studijuojamos to krašto kanklės,
juostos, dainos). Na, o praktinės veiklos požiūriu būtinai reikia ir
pabendrauti, ir padainuoti, o ne tik mokytis amatų. Mūsų
didžiausias noras, kad į stovyklą patektų ne tik vilniečiai ar
kauniečiai, bet ir žmonės iš tolimesnių Lietuvos kampelių.
Atkreiptinas dėmesys ir į klausytojų pasiruošimo lygį, todėl labai
padėtų iš anksto užpildytos dalyvių anketos, išvengtume tuščio
bėgiojimo ir blaškymosi.
Mūsų svajonė - patiems visoje Lietuvoje budinti savo krašto
gyvastį. Vis labiau niveliuojantis pasaulėjautai, literatūrėjant
tarmėms, tokia tęstinė mokykla ir į miestus išvažiavusiems padėtų
pažinti sąvąjį kraštą.

Pridursiu, kad teorinę stovyklos dalį spėjome užfiksuoti - jau
leidžiami stovyklos paskaitų konspektai.
VALDAS RUTKŪNAS, Kelmės jaunimo folklorinio centro
direktorius:
Manau, kad kursų forma šiai stovyklai tiko - 90 procentų
atsakiusių į anketas patenkinti, norėtų ir kitąmet atvykti. Stovykla
išsiplėtė, turime neblogas patalpas, dirbtuves, tris bendrabučius,
viskas vietoje. Kelmė - nedidelis miestelis, todėl mažiau pagundų,
galima susikaupti. Pasiteisino ir pati idėja - intensyviai padirbėti
4-5 dienas.
Trūkumai? Perdaug žmonių (apie 450). Ramuvos stovyklą buvo
sunku rengti (patirtis - tik vieneri metai), dar neaiški dėstymo
metodika. Kanklininkams šiuo požiūriu buvo lengviau, nors ir jie,
man regis, išsisėmė, ateityje reikėtų ir lumzdelių, švilpynių,
birbynių, bandonijų klasių.
Ateityje reikėtų organizuoti tiek regionines - pagal Lietuvos
kraštus, tiek ir amatų (siauro profilio) stovyklas (pvz., Panevėžyje audėjų). Vėliau po Lietuvą turėtų plisti dvejopo pobūdžio stovyklos
- universalios ir specializuotos. Kelmės kursai turėtų likti
universalūs.
Žadame Ramuvos stovyklai skirti bent šešias dienas, derinti
teorinį bei praktinį darbą. Planuojame visiems dalyviams
organizuoti ekskursiją po Kelmės apylinkes (šiemet keliavo tik
kanklininkai).
Klausytojai buvo įvairūs.- kelmiškiai, folkloristai iš visos Lietuvos,
moksleiviai, ansamblių vadovai ir dalyviai, mokytojai. Visus
koncertus transliavo Kelmės radijas.
Kitąmet apie stovyklą iš anksto reikėtų daugiau informuoti.
Mums labiausiai reikia metodinės pagalbos, turėtume kaupti savo
fondą, jau dabar ieškome kompetentingų vadovų, dėstytojų,
muzikantų. Žinoma,
didžiausia
problema
tebėra
lėšos.
Projektuojamas naujas folkloro centro pastatas "suris* apie pusę
milijono rublių, tad labai lauktume sponsorių, moksleivių
talkininkų, kitų mums prijaučiančių paramos. Dėkojame Mokslinio
metodinio kultūros centro bendradarbiams už kantrybę, energiją.
Pasaulėžiūros, pasaulėjautos požiūriu bene artimiausi esame su
Norbertu Vėliumi.
VYTAUTAS TUMĖNAS, LTSR mokslinio metodinio kultūros
centro tautodailės sektoriaus vylesnysis metodininkas:
Neabejingas tautos kultūrai jaunimas pagyveno bendrais
interesais,
pasiklausė paskaitų, pabendravo. Stovykla ypač
reikšminga, atgaivinant ir propaguojant tradicinius lietuvių amatus,
juoba, kad iki šiol nėra kitos "instancijos", kuri per savaitę pajėgtų
apie penkis šimtus žmonių bent šio to pamokyti. Kaip visada iš
pradžių neišvengta nesklandumų. Daugelis buvo nepatenkinti
ilgomis "diskusijomis'', veržėsi kuo greičiau imtis amatų. Gal
paskaitų kiekį reikėtų apriboti, paliekant itin reikšmingas, ir kuo
ilgiau austi juostas, kalinėti, drožti, siūti.
Būtina sugalvoti, kaip gauti žaliavų. Savaime aišku, kad siūlų,
žalvario ir kitų dalykų atvykstantys patys neatsives. Be abejo,
žaliavomis bei įrankiais aprūpinti nėra paprasta (organizatorius
tegalima užjausti), tačiau kažką daryti reikia.
Stovykloje išiyškėjo ir banalumo pavojus: vietoj rimto darbo gali
būti pasitenkinta išmokus elementariausio rankdarbio ir (tai labai
tikėtina) susidarius paviršutinišką eklektišką požiūrį į tautinį
kostiumą, Keista, kai suvalkietės ir dzūkės su didžiuliu entuziazmu
mokosi vyti vyriškas vytines juostas, ne itin lietuviams budingas ir
paplitusias tik Rytų ir Šiaurės Aukštaitijoje. Tuo tarpu -visoje
Lietuvoje žinomas rinktines juostas austi mokėsi
mažiausiai
žmonių. Tatai rodo, jog visų pirma reikia amatus aptarti teoriškai,
pabrėžiant jų reikšmingumą. Gal tada labiau būtų domimasi
skirtingomis juostų audimo technikomis ir pan. Reikia atsižvelgti ir

į entuziastingą Ramuvos organizatorių požiūrį, ir į kategorišką
etnografų nusistatymą metalo papuošalų atžvilgiu. Mokiniai turi
žinoti - ar jie nori autentiško tautinio kostiumo (tada reikės laikytis
istorinės tiesos), ar tik apsirengti pseudotautiško folkstiliaus
drabužiu (čia jau visiška fantazijos laisvė, mada). Tuomet gal ir
tautodailės specialistų konsultacijų nereikia...
TERESĖ JURKUVIENĖ, LTSR mokslinio metodinio kultūros
centro tautodailės sektoriaus vyresnioji mokslinė bendradarbė:
Kelmės kursams, jei taip juos vadinsime, trūko profesionalumo,
pačių rengėjų išmanymo. Buvo gaila laiko, gerų dėstytojų, puikių
darbo ir gyvenimo sąlygų, matant, kaip didžioji jaunimo dalis
paprasčiausiai šlaistėsi be darbo. Visų pirma nebuvo tartasi su
meistrais ir dėl to iš anksto nenumatyta, kad pasirengti amatų
darbams reikėtų daugiau laiko nei pačiam mokymo procesui (siūlų
paruošimas ir pan.). Be to, norint šio to išmokti, per mažai laiko.
Rimtesnis priekaištas - prastai organizuotas mokymas. Juk kartais
dėstytojas tik iŠ vakaro sužinodavo, jog kitądien skaitys paskaitą.
Niekas nesitarė su specialistais dėl papuošalų gamybos. Buvo
"žaidžiama” IX amžiaus pagonis (tatai niekis, jei nebūtų skiepijama
kaip diegtinas dalykas). Atrodo, organizatoriai patenkinti? Jiems,
berods, pakako "pabendravimo"? Bet tuomet nevadinkime šio
sambūrio kursais! Tebūnie sąskrydis arba stovykla...
EUGENIJA VENSKAUSKAITĖ, LTSR mokslinio metodinio
kultūros centro choreografinio folkloro sektoriaus vyresnioji
mokslinė bendradarbė:
Labai trūko informacijos. Pareiškimus dalyvauti siuntė ir į Kelmę,
ir į "Tėviškės" draugiją, ir į MMKC. Pavėlavusius, kaip ir
atvykusius "laukiniu" būdu, reikėtų priimti tik ypatingu atveju, jei
patys neapsigyvena mieste arba palapinėse. Darbą diferencijuoti
pagal regionus arba akcentuoti (ir iš anksto paskelbti) vieną ar du
regionus, kad butų galima varžytis ir pasirinkti. Iš anksto patikslinti
ir pranešti, kas ir kada skaitys paskaitas.
Mano nuomone, nepasiteisino išvažiuojamosios vakaronės, kai
saviškiai ( ir tai ne visi) Šoka su saviškiais, o žmonės, pas kuriuos
važiuota, lieka be dėmesio, tik žiopliais. A r ne geriau būtų, jei
vakaronę imtųsi organizuoti vienas ar keli rajonai paeiliui.
Bendrabučiuose pakanka pasilinksminimo, tačiau kultūros namuose
naudingesnės būtų teminės vakaronės.
Gerbdami save ir kitus, turėtume geriau pasirengti diskusijų
vakarams. Laikas visur - ir paskaitose, ir diskusijose išmokti laikytis
reglamento.
Bene labiausiai nuskriausti Ramuvos stovykloje liko būrelių
vadovai: mokydami kitus, jie patys nespėjo išmokti to, ko norėjo,
pasiklausyti dominančios paskaitėlės. Tad stovyklos pabaigoje jiems
reikėtų bendros pamokos.
Pabaigai pacituosiu aktyvios Ramuvos kursų klausytojos, trakiškės
mokytojos L BAGDONIENĖS mintis: "Nereikia bijoti skirtingų
požiūrių. Mano įsitikinimu, nevertėtų pyktis senosios pasaulėjautos
propaguotojams su katalikybės skleidėjais. Svarbiausia, kad ir vieni,
ir kiti kviestų žmogų į save, į esmę. Važiuodama į stovyklą,
nesitikėjau tiek įdomių paskaitų, tai pralenkė mano lūkesčius.
Per praktinius užsiėmimus gavau atsakymą į kelis ilgai mane
varginusius klausimus. To man pakako. Jaučiausi tarsi apdovanota.
Ko! kas pirmenybę teikčiau ne amatams, o idėjas, žodžiui, dainoms.,
apeiginės klausos lavinimui, kvietimui medituoti.
Nepaprastai laiminga, išgirdusi Daivos Račiūnaitės paskaitą.
Austės Vaiienės dainų painokas, pasiklausiusi skaitomo juostų
rašto...
Man šiemet stovykloje tetrukdė lietus ir šaltas oras."
Spaudai parengė IRENA ALPĘ RYTE
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NAUJASIS VESTUVIŲ FOLKLORAS
ANGELĖ VYŠNIAUSKAIĖ
A u to rė, tyrinėjusi šiuolaikinio L ietuvos kaim o vestu v ių
papročius, atk reip ė dėm esį ir į p asta ra isia is m etais iš ra n k ų
į rankas plintančią žodinę k ūrybą. S traip sn iu i p a n au d o ta
pačios m okslinininkės ir k itų užrašin ėto jų su k au p ta gausi
aukštaičių bet dzūkų v estuvių ap ra šų m edžiaga, k u ri
saugom a
M okslų
A kadem ijos
Isto rijo s
in stitu to
E tnografijos skyriuje ir L ietu v ių kalbos ir lite ra tū ro s
in stitu to T autosakos ran k ra šty n e .
A pie Ž em aitijoje p ap litu sį naująjį v estu v ių fo lk lo rą galim a
pasiskaityti: A . V y šniauskaitės. Ž em aičių v estu v ės. / /
B utkevičius I., K ulikauskienė V . ir k t. Š iuolaikinis
Ž em aitijos kaim as. - V.: M okslas. 1985.
Folkloras - tai visa liaudies žodinė kūryba, dainos, iš dalies
choreografija, įskaitant ir įvairias vaizduojamojo pobūdžio
intermedijas. Dabartiniame visuomenės raidos etape dar
pastebimas genetinis ryšys tarp įvairių tradicinės tautosakos žanrų
ir naujus socialinius žmonių santykius, buities realijas, neigiamus
gyvenimo reiškinius (girtavimą, kyšininkavimą, veltėdžiavimą, o
šeimos buityje - visų darbų, rūpesčių, vaikų auklėjimą ir kt.
suvertimą vien tik ant žmonos pečių) atspindinčių beįsigalinčias
"tradicijas” parodijuojančių kūrinių. Dauguma tokios žodinės
kūrybos dabar plinta ne perteikiant
žodžiu, o vestuvių
organizatoriams - piršliams, svočioms, muzikantams - nusirašinėjant
į sąsiuvinėlius (pvz., "Slapta piršlio apmąstymų knygelė”, kurioje
surašyta visa piršlio retorikos "išmintis” - ES 1034/8, 9). Jau. D.
Sauka yra pastebėjęs, kad panašiems šiuolaikiniams kūriniams yra
būdingas humoristinis tonas, eilėraščio forma (Sauka D. Lietuvių
tautosaka. - V.: Mokslas, 1982
P. 251). Eiliuojami įvairiausi
kupletai, kuriais muzikantai apdainuoja vestuvininkus, eilėmis
reiškiami piršlio, svočios, kitų veikėjų linkėjimai jauniesiems,
jaunieji "pristatomi" svečiams ir kt. Pavyzdžiui, taip piršlys
apibūdina jaunąjį:
Gimė jis senais dar metais,
Žmonės dar važiavo ratais,
Kai ant tėviškės kelių
Dar nebuvo "Žigulių".
Kai jis buvo dar mažiukas,
Buvo nuostabus berniukas:
Trijų mėnesių - kalbėjo,
Metų - jau į šokius ėjo.
Turi jis pilaitę naują,
Ten įėjus kaista kraujas.
Televizorius spalvotas,
Kiemas - kilimais nuklotas...
Ten kieme gražus garažas,
Ne per didelis, nemažas.
"Volga" garaže gražuolė,
Ją Romukas šveičia uoliai...
Panašiai primelavęs, piršlys realiai nusipelno vėlesnės "bausmės".
Dažnai tas kupletų humoras būna užgaulus, neetiškas ir
neestetiškas, kaip ir šioje muzikantų dainuškoje:
Kai aš buvau jaunas,
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Jaunas neženotas,
Mano buvo kaklas
Žmonos nenujotas /ES 1035/2 Zervynos/.
Gal nebereikėtų ir aiškinti, kad tokia "kūryba" parodo jos
"autorių" nekultūringumą ir prastą meninį skonį. O panašių
šiuolaikinės tautosakos "perliukų" per vestuves paskleidžiama ne
vienas.
Naujas šiuolaikinės tautosakos žanras yra vestuviniai laikraštėliai,
kartais tiražuojami po keliasdešimt, kartais - po keletą
egzempliorių, o dažniausiai tiktai piršlio ir svočios, svoto skaitomi
užstalėje. Populiariausi jų pavadinimai: "Vestuvininkas", "Vestuvių
balsas", "Vestuvių naujienos", "Vestuvių aidas", "Vestuvių tiesa",
"Vestuvinis pulsas", "Aukso žiedas" ir kt. Medžiaga juose
suskirstoma skyreliais pagal visas oficialiosios periodinės spaudos
taisykles: nurodyta išleidimo data (vestuvių data), leidėjas (dažnai svočia ir piršlys, "Meilės ministerija", "Lietuvos Aukštaitijos ir
Žemaitijos zonų skaistybės ir ištikimybės taryba" ir kt.).
Nurodomas ir išleidimo periodiškumas: "Išeina keltuvių lytą",
"Išleidžiamas kartą gyvenime (būna ir išimčių)", "Mergelių
skaistybės ir bernelių dorybės organas, eina nuo Adomo ir Ievos
vestuvių" ir pan. Kartais pirmame puslapyje yra įdėtos jaunųjų
nuotraukos, įrašyti jų vardai, pavardės (labai dažnai tik ant "Era"
atšviesto lapo paliktoje tuščioje vietoje). Visa be išimties vestuvinio
laikraštėlio medžiaga dažniausiai yra humoristinio pobūdžio: tai
jaunųjų "biografiniai duomenys", vestuvių vaišių programa,
sinoptikų "pranešimai" iš įvairių užstalės vietų, aforizmai meilės,
ištikimybės, tarpusavio santykių ir kt. tema, "pamokymai",
skelbimai, kas ką pametė, užmiršo, paliko, parduoda, perka, keičia,
"užuojautos" jauniesiems , o ypač jų tėveliams, netekus... vestuvėms
išeikvotos stambios pinigų sumos ir t.t. Kartais pateikiama ir
"kalbos kertelė" - duodama "šeimyninio žodyno" pavyzdžių, kaip
antai: Nuotaka - žirklės jaunikio sparnams apkirpti; mergina su
grobiu medžioklės sezonui pasibaigus; mergina, aukojanti savo
laisvę dėl vyro nelaisvės. V yras - žmonos draugas, bičiulis, tačiau
ne brolis; šeimos galva žmonos kilpoje; Adomas, drebąs dėl savo
šonkaulių. Žmona - santuokos rūmuose pasirašiusi su jaunuoju
trumpalaikę nepuolimo sutartį; automatas, nuolat primenantis, kad
kitų vyrai geresni. U ošvė - žento auklėtoja, dirbanti visuomeniniais
pagrindais. Piršlys - keistuolis, ieškantis sau kilpos. Charakteris kraitis, kurį jaunavedžiai parodo tik po vestuvių. M eilė - medaus
lašas šeimyninių rūpesčių statinėje. Vaikas - šeimos puošmena,
kuria ne visos šeimos drįsta pasipuošti. Tokie ir panašūs aforizmai
tai trumpi šiuolaikinės smulkiosios tautosakos kūrinėliai,
apibendrinantys paslėptas mintis.
Dauguma vestuvinių laikraštėlių yra iliustruojami, piešiniais,
vaizduojančiais įvairias scenas prieš ir po vestuvių, išjuokiančiais
pernelyg gausias vaišes ir ypač girtavimo paprotį. Su tikru humoro
jausmu, skoningai sudalyti ir iliustruoti vestuviniai laikraštėliai tarsi
pratęstų pokario metų sieninių laikraštėlių tradiciją. Betgi dauguma
jų sudarytojų pasitenkina ankstesnių pavyzdžių kopijavimu arba
panaudoja atšviestus šablonus, juose tiktai įrašydami naujos
sutuoktinių poros vardus ir jų vestuvių datą. Kartais laikraštėlių
humoras labai lėkštas, netgi vulgarus, ir tai mažina tiek pramoginę,
tiek auklėjamąją šio naujosios mūsų tautosakos žanro vertę.
Prie vestuvinių laikraštėlių savo turiniu ir menine forma
natūraliai šliejasi saviveiklinės pieštos (ar perfotografuotos)
etiketės VII - VIII dešimtmečiuose gana gausiai įvairiems
"išsipirkimams"
naudotiems buteliams "papuošti". Ir etikečių
piešiniai, ir įrašai humoristiniai. Jų estetinė vertė priklauso nuo

parengėjų kultūros, meninio išprusimo ir sugebėjimo norimą mintį
išreikšti plastiniu vaizdu. Ir vestuviniai laikraštėliai, ir etiketės
dažnesni Aukštaitijoje, mažiau populiarūs tyrinėtu laikotarpiu buvo
Dzūkijoje. Jų sudarytojai dažniausiai yra iš miesto atvykstantieji
giminaičiai, pakviesti būti kaime vykstančių vestuvių piršliais ar
svotais.
Tyrinėtame regione, kaip ir kituose, VIII dešimtmetyje
išpopuliarėjo, ypač vasarą, sode įrengiamos lengvos brezentinės
palapinės vaišėms. Jų vidaus sienos dekoruojamos saviveiklinės
kūrybos plakatais apie vestuves ir šeimos santykius. Pvz., plakate
■'Povestuvinis Švelnumas" pavaizduota jauna pora, nejuokais
sukryžiavusi špagas. Apačioje užrašas: "Lenk medį, kol prilenki,
bausk žmoną, ko! priveiki". Arba popieriaus lape pavaizduota
geltonplaukė gražuolė ir vaikinas surakintomis rankomis, o jų
antrankiai perrišti virve, užnerta jaunajam ant kaklo. Plakato įrašas
skelbia: "Kaip toli bebėgtum, broli, susiras tave brangioji..." (ES
1035/3 Liškiava). Tokie ir į juos panašūs plakatai - tai aliuzija į
ateityje šeimos laukiančius nesutarimus, laisvės praradimą ir kt.
Kartais įvairiai varijuojama uošvės tema: ji - žento auklėtoja,
jaunosios šeimos tik šiaip taip pakenčiama, bet reikalinga
vaikaičiams auginti. Visi supranta, jog panašūs piešiniai ir įrašai humoras, bet jis atspindi kai kurias šiandienos gyvenimo realijas.
Tai juokas pro ašaras.
Kadangi, kaip buvo minėta, tarybiniais metais tyrinėtoje
teritorijoje įsigalėjo iš kitų etnografinių sričių perimta humoristinė
piršlio "korimo" apeiga, tai, vestuvėms baigiantis, skelbiamas jam
"teismo nuosprendis", o piršlio "paskutinis žodis" taip pat yra saviti
žodžio meno (nors ir iš rašto skaitomo) pavyzdžiai. Dažnai jie
pasiremia tradicinės "ištarmės" piršliui melagiui įvaizdžiais, tačiau
atspindi ir kai kuriuos šiuolaikinės buities, santykių ir vertybių
sampratos niuansus. Štai, pavyzdžiui, vienas toks kaltinamasis aktas
piršliui:
- Dėmesio, dėmesio! Viešnios ir svečiai, pagyvenę ir jaunavedžiai!
Pasiklausykite šio rašto, kuris neturi nei galo, nei krašto. Nė vienas
nekrutėkit, ausis ištempę klausykit ir į galvą įsidėkit. Aš jums
paskaitysiu laišką, kad viskas būtų aišku apie mūsų piršlį, didį
melagį ir gyvų žmonių vagį. Tas piršlys viduty baltos dienos įsilaužė
į namus ir pavogė žmogų. Gerai būtų, kad šiaip kokį, bet išviliojo
jauną merginą ir atgal negrąžina. Iš kur atsirado tasai piršlys,
melagis ir vagis mūsų darbščiame kolektyve? O buvo štai kaip.
Metuose šiuose, tuose, anuose, niekas tikrai nežino kuriuose, kai
katės šunis pjovė, veršiai alutį gėrė, ožys daržą tvėrė, šunes
giedojo, o gaidžiai lojo, kada riestainiais snigo ir limonadu lijo,
mergaitės tekėti nenorėjo, o vaikinai jų nemylėjo, katinai pelių
bijojo, o kiškiai ant medžiotojų raiti jojo, tada visi susirinko į
juodos katės ir balto šuns vestuves, dainavo, šoko, o bešokdami
kultūros namų grindis įlaužė. Pro tą skylę iš katilinės pečiaus
nukrito vaikas, didelis ir sveikas. Bet tas pečius buvo užgesęs ir
katilas šlapias. Išėjo tas vaikas nedaviręs ir nedakepęs. Ir praminė
jį vardu Vagis, pavarde - Melagis. Atėjo jis į mūsų jaunosios
namus ir pasmailinęs liežuvį pragydo gražiausiais žodžiais: "Eik,
mergele, už šito bernelio - gražiai gyvensi, ilgai nepasensi. Gerą
butą gausi, veidą piene prausi, alaus ežere plaukiosi, sūrio laiptais
laipiosi, keptus viščiukus gaudysi. Televizorių spalvotą turėsi ir
"Volga" važinėsi. Viskas bus, patikėk, tik už šito bernelio tekėk!" O
dabar matot, vyrai, kas išėjo iš pagyrų! Galim mes sau sėdėti: nėr
ko ant danties uždėti. Nėr alučio sočiai: jau ištuštinti ąsočiai. Štai
ir matot, kad melavo, mus visus pirSlys apgavo, o mergaitę į
svetimas rankas atidavė. Ilgai mes jo ieškojom pasuoliais ir
pastaliais. O pagavome už stalo tą melagį ir vagį. Ką dabar su juo
darysim? Jis, aišku, norėtų, kad atiduotume kolektyvui auklėti, bet
mes taip nedarysim. Kur pasibaigia daržas, ten auga beržas. Yra
viena šaka nudžiūvusi, ant jos ir pakabinsim piršlį - tegul kabo kaip
maišas, tegul jo baidosi varnos kvaišos. O visi, kuriems jis liko
skolingas, galės priėję pasiūbuoti ir per šonus suduoti. Taigi
ruoškis, piršly, kol gyvas esi, paskutiniam žodžiui. Gali graužti sau
nagus: jokio pasigailėjimo nebus. Triokšt, pokšt, keberiokšt! Veskit
ir pakarkit! (ES 856/7 Rokiškis, 1979 m.).

Kaip seniau, taip ir dabar, ypač Dzūkijoje, per vestuves
dainuojama nemažai dainų, tiek dabartinių, kompozitorių kūrinių,
tiek ir liaudies, senovinių. Tiesa, apeiginių vestuvinių daugiau moka
tik senieji dainininkai. Iš jų daugiausia dainuojamos nuotaką
graudinančios, išleidžiant ją į sutuoktuves, taip pat senųjų dainų
pavyzdžiu improvizuojamos "lotinės", kuriomis apdainuojamas
jaunųjų pulkas, kad duotų daugiau lauktuvių. Pvz.:
Oi, broleliai, nebus nieko Reiks saldainių duoti:
Mes saldainių neragavę
Negalim dainuoti (ES 1035/2).
Arba:
Svoiuhs pjovė jautį,
Nes jis vestuvę jautė,
į šmotus sukapojo,
į puodus sukiiojo,
Paskui sudėjęs virė,
Visiems po šmotą skyrė (ES 1035/4).
1982 m. liepos 17 d., važiuodama viename autobuse su pas
nuotaką vykstančiu jaunojo pusės jaunimu, suregistravau jų
dainuotas dainas: "Augo girioj ąžuolėlis", "Atskrend sakalėlis", "Suk
suk ratelį", "Ant kalno karklai siūbavo", "Ar aš tau, sese, nesakiau",
"Šalia kelio karčema", "Per Zervynų ulytėlę", "Nutilo dainos
mylimoj Dzūkijoj", "Pilki keleliai dunda", "Ariau, ariau", "Skrido
žąsys nuo pat lyto", "Užaugau Lietuvoj" (ES 1035/2/). Svečiai, be
šių, tose pačiose varėniškių dzūkų vestuvėse dainavo "Tūkstantis
žingsnelių", "Sugrįžki, jaunyste", "Burkuoja balandis po langu", o
muzikantų paraginti ir diriguojami - "Atskrido paukštelis", dainą,
pagal kurios žodžius įvairiais judesiais imituojamas paukštelio
skridimas, tūpimas ir kt., taip prasimankštinant po ilgo sėdėjimo
užstalėje. Taigi matyti, jog dabartinėse vestuvėse specialių apeiginių
dainų jau nebedainuojama: paminėtos dainos dainuojamos ir
kitomis progomis rengiamose vaišėse. O skambių, gerai įsimenamų
šiuolaikinių dainų ne tik vestuvėse, bet ir kitoms progoms apskritai
stinga. Pastaruoju metu visuomenei tyžtingiau sukant į blaivaus,
emocionaliai patrauklaus ir kultūringo įvairių poilsiavimo formų
bei švenčių rengimą, vestuvėse būtina prisiminti daugiau aukštas
moralines, estetines vertybes teigiančių mūsų liaudies vestuvinių
dainų, kurių "nereikia rambiam ir bukam, nei tokiam, kuris savo
gyvenimo prasmę mato vien medžiaginėse gėrybėse"? Bet šiandien,
"nutilus kumščių pokšėjimui ir taurelių skambėjimui", anot
kompozitoriaus Anatolijaus Lapinsko, "liaudies daina lyg
brangiausia viešnia turėtų būti sodinama į pačią iškilniausią vietą,
ir garbė kiekvienam svečiui, kuris sugeba tą viešnią prakalbinti imti ir uždainuoti".*
Liaudies dainų ir apskritai dainavimo propaguotojais turėtų būti
ir vestuvių muzikantai, atsakingi už šios šventės muzikinę kultūrą.
Tačiau, stebėjusi bei susipažinusi su nemažu skaičiumi tyrinėto
regiono, o ir apskritai Respublikos, vestuvių, šito negalėčiau
pasakyti: kartais muzikantai nesugebėdavo populiarioms liaudies
dainoms net pritarti. Vadinasi, šiuolaikiniame etape, dedant visas
pastangas ugdyti visuomenės dvasinę kultūrą, reikėtų rimtai
susirūpinti vestuvių vaišėse grojančių (ir joms dažnai netgi
vadovaujančių) muzikantų meninio muzikinio skonio ugdymu ir jų
repertuaro gausinimu (įtraukiant ir lietuvių liaudies muzikinį
folklorą) bei tobulinimu. Pradžią šiam darbui yra padaręs LTSR
mokslinis metodinis kultūros centras, išleidęs Irenos Skomskienės
parengtus metodinius patarimus vestuvių kapelų vadovam^ Bet
mažas leidinėlio tiražas ir tai, kad čia pat nėra įvairiems vestuvių

1 Peteras J. Trys brangūs daiktai /Krišjanio Baruono gimimo
150-osioms metinėms// - Kultūros barai.- 1985.- Nr. 10.- P. 51.
2 Lapinskas A. Septynios dienos// - Literatūra ir menas.- 1985.lapkričio 16.
3 Skomskienė I. Vestuvių muzika: metodiniai patarimai vestuvinių
kapelų vadovams.- V., 1983. Rotapr.
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momentams siūlomų natų, mažina jo praktinę vertę. Vestuvių
muzikos turinio ir formos problema tebėra aktuali, ją būtina
neatidėliojant spręsti.
Susirūpinimą kelia ir šokio kultūra. Stebėtose vestuvėse, be
"jaunųjų valso", kurį šokti jaunieji specialiai pasimoko, vadinamų
klasikinių šokių jaunimas beveik nemoka: ir valsą, ir polką, ir visa,
kas
grojama,
šoka
dažniausiai
pagal
muzikos
ritmą,
improvizuodami jų judesius. Neperdedu, kai kurių šokėjų
"šokimas", donelaitiškai tariant, tėra paprastas spardymasis. Tenka
tad pritarti specialistų išvadai, kad "jaunimas nelabai moka šokti,
nežino net elementariausių šokių žingsnio"/ O priežasčių toli
ieškoti nereikia, nes, kaip teigia Angelė Paulavičiūtė, "šimtai
jaunuolių ir vyresnio amžiaus žmonių nemoka gražiai Šokti vien
todėl, kad jų niekas šito nemokė nei mokykloje, nei kultūros
namuose, nei klubuose"? O liaudies choreografijoje yra ir specialiai
vestuvėms skirtų šokių. Kaip jie panaudojami tam tikrais vestuvių
apeigų momentais apskritai Lietuvoje, Aukštaitijos ir Dzūkijos
etnografiniuose regionuose, yra tyrinėjusi Elena Morkūnienė?
Šiandieninių vestuvių rengėjams reikėtų pasiklausinėti pagyvenusių
žmonių, koks buvo jų jaunystės šokių repertuaras, iš jų pasimokyti
ir liaudies šokių bei žaidimų, o ypač ratelių. Mūsų atliktos
sutuoktinių apklausos, taip pat ir stebėjimų duomenimis,
nuotaikingieji jaunimo rateliai, žaidimai šiuolaikinėse vestuvėse jau
visiškai
užmiršti.
Šių
choreografijos
žanrų
atgaivinimo,
propagavimo iniciatoriais galėtų būti liaudies šokių kolektyvų nariai
ir vadovai, taip pat pagyvenę vestuvių svečiai. O rateliai, žaidimai
šalia šokių yra pati geriausia priemonė pakelti svečius nuo stalo ir
sukurti tikrai džiugią šventės nuotaiką.
Šiuolaikines vestuves labai pagyvintų improvizuotos pačių svečių
vaidinamos komiškos scenelės, pavyzdžiui, vaizduojančios tariamai
jaunosios poros kokius nors ateities gyvenimo momentus. Tiesa,
kartais ir dabar vestuvėse pasirodo "gydytojai", "čigonai". Tačiau
draminio pobūdžio improvizacijos iš esmės buvo susijusios su
pašaliečių dalyvavimu vestuvėse ir išnyko, vestuvėms tapus uždaru
renginiu kviestiniams svečiams. Dabar įvairios vaidybinio pobūdžio
improvizacijos dažniausiai atliekamos vestuvių muzikantų, bet nėra
pačių besilinksminančių meninės saviraiškos būdas.
Šventė nepakenčia tuštumos. XX a. audrose, liaudžiai pamažu
primiršus šimtmečiais kurtą ir iki deimanto spindesio nugludintą
vestuvių apeiginę ar kitokią lyrinę dainą, dainos palydimus dzūkų
darželius-ratelius, aukštaičių sutartinių šokius, spontaniškai
įvairiose situacijose gimstančias persirengėlių improvizacijas,
susidariusią tuštumą vis labiau užpildo miesčioniškumo apraiškos vulgarus juokinimas lėkštais anekdotėliais, pagaliau taurių
skambėjimas ir banalus raginimas bei raginimasis: "Na, išgerkim!".
Kad praskaidrėtų mūsų vestuvės, jų rengėjams ir dalyviams
pirmiausia reikia pagalvoti, kuo kiekvienas, užuot nešęsis butelį,
prisidės prie šventės nuotaikos, linksmumo, pramogavimo kultūros
kėlimo. Nepamirškime, kad šiuolaikinis vestuvinis "folkloras" - tai
mūsų vidinės ir išorinės kultūros, tačiau dažnai ir nekultūringumo
vizitinė kortelė. "Tik įsiklausykime, įsižiūrėkime į folklorinių
ansamblių dainas, pasirodymus. Kaip viskas paprasta ir kartu
stebuklinga. Kokie didžiuliai liaudies kūiybos klodai glūdi dar
nepanaudoti arba netgi pamiršti. O jų ilgesys - išlikęs" - teigia
sociologas Romualdas Grigas? Tam kultūrinės atminties ilgesiui
vestuvėse būtina paklusti.

1 Paulavičiūtė A. Šokiai kaime //Jaunimo gretos. - 1983. - Nr.6 - P.
28.
2 Ten pat.
3 Morkūnienė E. Lietuvių liaudies choreografijos
bruožai.- V.,
1982. - P. 85-94.
4 Grigas R. Būti ir bendrauti. O kaip? // Literatūra ir menas.1985. - Rugsėjo 21.
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KASTAI?
Vestuvininkų kalnas Utenos pašonėje, prie
vaizdingomis kalvelėmis apjuostos Klovinių užtvankos.
Tai pušaitėmis apsodintas, jokios istorinės reikšmės
neturintis pylimas. Sako, kad šis kampelis nuo seno
traukdavęs jaunavedžius. Vieni šią ypatingą dieną visa
širdimi nori iš arčiau pajusti gimtines grožį, parymoti
ant užtvankon vedančio tiltelio ir dar syki slapčia
prisiekti sau ir išrinktajai (jam). Priešaky - nežinomas,
tačiau abiejų valia pasirinktas bendras gyvenimo kelias.
Kiti galbūt iš pasakojimų žino, kad yestuvininkai
niekada neskubėdavo namo, nes reikėdavo kelią
’’klaidinti": vienu nuvažiuoti, kitu grįžti. Treti galbūt2
trokšdami ramybės, stengiasi bent kiek atitolinti
namuose laukiantį šurmulį. Dar kitiems, iš Santuokų
rūmų išėjusiems, sieloje taip nyku, nors verk: ne taip
tikėtasi, neiškilminga, valdiška...
Važiuodavo ir važiuoja uteniškiai vestuvininkai prie
užtvankos.
Tad kas tai: naujo ieškojimas? Turbūt.
1987 m. rudenį uteniškiai, susikvietę į stovyklą
žymiausius Lietuvos tautodailininkus, medžio drožėjus,
pasiūlė jiems kalvą papuošti. Improvizacija vestuvių
tema meistrus sudomino. Taip atsirado Vestuvininkų
kalnas.
Ansamblį sudaro 16 ąžuolinių skluptūrų,
vaizduojančių lietuvių vestuvių personažus, svarbiausius
apeigų momentus bei simbolius. Jaunavedžius pasitinka
raitas išdidus kvieslys, prie laimės pasaga papuoštų
vartų griežia muzikantai, vestuvininkų lauktuvių prašo
vaikai... Reikšmingiausia ansamblio dalis - žiedas, kurį
sudaro pagrindiniai vestuvių personažai: jaunoji su
jaunuoju, piršlys ("Atvažiavo piršlys leliumai"), svočia
("Tu, svočiute, baltaranke, pyragų kepėja"), tėvai,
pamergė su pabroliu, na, ir žinoma, kraitnešiai ("Yr
kam nešt - nėr ko nešt, yr kam kelt - nėr ko kelt").
Kiekvienam personažui pritaikyti šmaikštūs žodžiai ir
posakiai. Ansamblio kompozicijos ašis - vertikali
ąžuolinė dominantė, užsibaigianti vestuvių sodu ir
saulute.
Vestuvininkų kalno ąžuolinius personažus kūrė
uteniškiai
St.
Karanauskas,
A.
Seibutis,
H.
Zakarevičius, O. Šumskus, P. Kaziūnas, anykštėnas J.
Tvardauskas, širvintiškis J. Binkis, vilnietis V. Rakuckis,
kaunietis V. Žilinskas, G. Dudaitis iš Raudondvario,
šakietis V. Cikana, ukmergietis R. Zinkevičius, vilnietis
kalvis VI. Kuzinas. Ansamblio architektas - rajono vyr.
architektas A. Laurinavičius.
Alfredas Zabieta, Utenos kultūros skyriaus vedėjas,
prisimena, kad vertinimas tada nebuvo vienareikšmis;
šiek tiek kritikavo menotyrininkai, abejojo liaudies
tradicijų žinovai. Bet šiandien emocijos jau atvėso.
Kalnas stovi, o jo "gyventojai" jaunavedžiams linki
santarvės, stiprios meiles žmogui, žemei, tautai.

JŪRATĖ JONELIŪNIENĖ
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KULTŪROS ISTORIJOS

ŽEMAIČIŲ VESTUVĖS
Platelių, Alsėdžių, Ylakių apylinkėse
Juozas Mickevičius (g. 1900m.
Skuodo
raj.) - kraštotyrininkas,
muziejininkas. 1936 m. baigęs Kauno
universiteto Humanitarinių mokslų
falulteto istorijos skyrių.
Rinko eksponatus muziejams,
tyrinėjo
materialinę
vietovių

Žemaitijos

valstiečių

kultūrą,

papročius,

istoriją.

T au tosak os

Leidiniuose

darbai",

"Mūsų

tautosaka", "Gimtasai kraštas" 1933-41
m.

išspausdino

medžiagą

apie

žemaičių krikštynas, vestuves, 1863 m.
sukilimą Žemaitijoje. Nuo 1945 m.
Telšių, vėliau Lietuvos kraštotyros
muziejaus

m okslinis

bendradarbis.

1960 -1978 m. Kretingos kraštotyros
muziejaus direktorius. Mirė 1984 m.
"Žemaičių vestuves" pateikiame kiek
sutrumpinę,
tačiau
paliekame
autentišką stilių ir kalbą (Mūsų
tautosaka, VII knyga, Kaunas, 1933 ,
red. p rof. V . Krėvė-M ickevičius.)

i
1. Stebėjimas
Didžiausias manančiųjų
tuoktis
susibūrimas
būna
vadinamajame
"mėsėdyje", t.y. nuo Kalėdų iki Užgavėnių.
Daugumas žemaičių greitai, tuoj pamatę,
nesiskubina tuoktis, bet iš lėto norįs vesti
apsižiūri, ar leidžia jam sąlygos, ir
apsiklausinėja. Sužinojęs, kur yra jam
tinkama mergina, pasiima piršlį ir rengiasi
jį siųsti į piršlybas. Piršlių ne kiekviename
kaime yra. Piršlys turi būti vedęs, kad pats
nepasiviliotų peršamąją merginą: be to,
rimtas, ne koksai vėjagaudis, kad jo
pasirinktąja
tėvai
galėtų
pasitikėti,
daugelio žmonių pažįstamas, iškalbingas,
apsukrus, sugebąs piršlio pareigas atlikti,
kad jaunikiui gėdos nepadarytų, kad šisai
per piršlį ’’nosies" negautų. Moteriška

40

nebūna piršliu, nes sakoma: "Moteriška
piršliu - biesas šliūbą duoda".
2. Piršlybos
"Mėsėdyje" piršliams yra tikra šienapjūtė.
Dėl piršlybų norįs vesti susitaria su piršliu:
jei nuperša turtingą, jauną ir gerą žmoną,
gauna kelis šimtus litų, o jei paprastą užtenka ir kelių dešimčių. Pirmiausia
piršlys vienas, be jaunikio, atvyksta pas
mergaitės tėvus, o jei tėvams koks tinka,
patys atsiunčia piršlį. Piršlys apsako
vaikino ar merginos turtingumą, amžių,
kartais darbštumą ir t.t. Jei tėvams ir
nuotakai ar jaunikiui tinka, piršlys sutaria
artimąjį sekmadienį suvesti juos į pažintis,
jei jie dar nepažįstami. Jeigu kartais tėvai
ir nenorėtų leisti dėl kurių nors priežasčių
- jei dar jauna tebėra mergaitė ar dar
negali duoti dalies, pasogos, kloti kraičio,
tai piršliui nebelieka nieko kita, kaip
"įsitaisius lapės liežuvį", girti peršamojo
turtingumą, išmintingumą, darbštumą ir
kitus jo geruosius savumus. Motina, nors
ir minkštesnės širdies tam dalykui, vis
dėlto pasako: "Neleisiu - jauna tebėra,
teuždirba man už košeles".
3. Sanvedybos
Turgaus dieną ar šventadienį po
pamaldų miestely, suvedus piršliui į
pažintis, jei merginai peršamasis patinka,
ji kalbasi, o jei ne, tai mažai ar net žiūrėti
nežiūri - ženklas, kad jai peršamasis
nepatinka. Jei vienas antram krinta į akį,
tai jaunikis, nuotaka, piršlys ir, jei yra į
miestelį atvažiavę tėvai, visi eina į alinę ar
smuklę. Ten visiems jaunikis "užfundija"
alaus. Geriant piršlys aplinkui pradeda
kalbėti apie "zalėtas", sanderybas ir t.t. Iš
pašnekesio aiškėja, ar galima bus piršliui
atvažiuoti, ar ne. Dažniausiai jaunikis
žiūri, ką pasakys tėvai - ar sutiks leisti
dukterį per žmoną. Jeigu tėvams ar
merginai kartais atrodytų, kad gali gauti
turtingesnį vyrą, tai tėvai pasako, kad dar

šiais metais neleisią - jauna tebesanti, ar
kaip kitaip.
4. Z alėtos
Į zalėtas jodavo raiti dailiais žirgais,
gražiais balnais pabalnotais. Kaip tėvai
pasakoja, žemaičiai laikė sau už garbę raiti
joti į atlaidus, į zalėtas, parėtkas. Į zalėtas
jodavo vakarais, kad niekas nematytų ir
nežinotų. Žemaičiuose beveik iki pat
didžiojo karo buvo blogi.
Vėlesniais laikais zalėtininkai važiuoja
gražiu vežimu, geru arkliu, naujais Šlajais.
Vaikinas apsirengia gerais rūbais, pasiriša
prie arklio šono skambalą. Piršlys važiuoja
vienam vežime su jaunikiu. Piršlį tegalima
atskirti nuo jaunikio iš amžiaus.
Piršliai, įvažiavę į kaimą ar merginos
kiemą, paleidžia arklį, kiek tik gali
smarkiau, nes nori parodyti, kad jie yra
"šumnūs", mitrūs, apsukrūs, turį gerą arklį,
- žodžiu sakant, ne iš kelmo spirti.
Žemaitis mėgsta
ir geba išdidžiai
pasirodyti, aukštai save stato.
Zalėtininkai, į kiemą įvažiavę, sustoja
kur
nors
pas
tvartus
("kūtes"),
neskubėdami taiso arklį: riša, deda pašarą,
purtina nuo savęs prikibusius šiengalius.
Šuo visą laiką nerimsta. Jaunikis lieka prie
vežimo, o piršlys eina į vidų sužinoti, ar
priims piršliuosna, ar ne. Eidamas į trobą,
jis, atsargumo dėlei, pasiima botagą
užpuolusiam šuniui "per apikaklę sukirpti".
Įėjęs į sėdnių, pasistato kerčion botagą ir
žengia į šeimyninę trobą. Įkėlęs vidun
koją, pasveikina Kristaus pagarbinimu,
daugelis: "laba diena". Po to eina arčiau:
pirmiausia pasveikina namų šeimininkę,
kuriai, paprastai, paduoda ranką. Turtingą
šeimininkę
pasveikina^, pabučiuodamas
ranką. Šeimininką ir kitus sveikina paskui
ir tiktai rankos padavimu. Šeimininkas
prašo sėstis ir kalbina. Ragindamas sėstis,
jis dažnai prakalbina svečią paprastais,
dažnai vartojamais posakiais: "Sėskis! Ar
visus stačius palikai?", "Sėskis! Stačias
apsimeluosi..,". Piršlys atsako: "Noriu dar
augti". Jis, nenorėdamas jaunikio šaldyti

lauke, tuoj pasisako, ko atvykęs, kokį
vaikiną
atvedęs.
Nupasakoja
jo
turtingumą, be to, dar, kad yra geros
giminės, darbštus ir rimtas vyras. Tėvams
ir dukteriai tinkamą jaunikį per piršlį
paprašo vidun: priešingu atveju tėvas ar
motina pareiškia, kad neleis, nes perdaug
mažą ūkį teturįs ar esąs senas. Jaunikiui
toks atsakymas yra skaudus smūgis.
Piršliui įeinant į trobą, nuotaka sprunka
į kitą kambarį, dažniausiai į alkierių ar
pryšininkę, išeiginiais rūbais apsirengti.
Apsivelka geresniais rūbais, kojas apsiauna
geromis
kojinaitėmis,
susišukuoja
"glotniau’' kasas. Šeimyna ir kiti namiškiai
įeina į "užpečinę" - šeimyninę trobą,
pasiima kokius knebinius: moterys veipia,
vyrai veja
virves,
piemenys
plėšo
plunksnas, o motina bruzda, taisydama
kambarius.
Tuo taipu, kai piršlys dar viduj, jaunikis,
sėdėdamas vežime ir laukdamas piršlio
išeinant iš trobos, suka raito ūsus,
nusivalo šienus ar kokius prikibusius šapus
nuo
rūbų,
švaresnis
nusivalo
net
apdulkėjusius batus. Jo priimti išeina tėvas
ar motina, o jei tie yra kuo labai užimti,
išeina kitas kuris artimesnis tėvams ir
dukteriai. Pasisveikinę eina į vidų.
Pasideda viršutinius kailinius; duoda sėstis.
Šeimininkas kalbasi su svečiais, motina su
mergaitėmis rengia vaišes.
Pasipuošusi mergaitė įeina prie svečių.
Pasisveikinusi ir šiek tiek pasikalbėjusi,
išeina padėti motinai rengti valgių. Piršlys
dažnai lankosi šeimyninėj troboj, virtuvėj,
pas virėjas ir jaunąją. Ten jisai nuolat
įeina dingste gerti ar pirštinių džiovinti. Iš
tikrųjų jam rūpi iš nuotakos sužinoti, kaip
jai patinka jaunikis. Čia jis nieko
nesivaržydamas turi progos patarpininkauti
jaunikiui, kuriam merginos palankumą ar
nepalankumą pareiškia kitiems nematant
anksčiau sutartu gestu - akių pamerkimu,
ypatingu rankos mostu. Kol pietus
parengia, įneša obuolių valgyti.
Besišnekučiuojančius piršlius pavaišina
mėsa, dešromis, krienais prie mėsos ,
taukuose keptomis bulvėmis, grybais,
blynais, sūriu, varškėmis, duona, sviestu,
vėliau arbata ar kava, uogų sunka.
Geriantieji
nepamiršta
degtinės,
su
medum atmieštos, pagaliau kad ir naminio
alaus ąsočio. Tai valgiai paprastų,
neperturtingiausių ūkininkų, kurie gal
nebuvo
pasirengę
svečius
priimti.
Turtingieji ūkininkai šiuo atveju pagamina
daug geresnius pietus.

Stalo gale sodina jaunikį, prie jo šalies
nuotaką ir piršlį, o paskui jau tėvą ar ką
nors kitą, tėvo vietoj namuose likusį.
Pietaujant piršlys giria peršamojo ūkį, gerą
elgesį, darbštumą; išpasakoja, kiek yra
karšinčių, užrėdymų, skolų; pastarųjų
nesant, pagyrų puodas piršlys garbingai
pareiškia, kad peršamasis jaunikis neturįs
nė skatiko skolų.
Nei jaunikis, nei piršlys, važiuodami
piršliuosna, nesiveža degtinės, saldainių ar
kita ko panašaus. Žemaičiai, išleisdami
svečius, sako: "Reikia išleisti, kad diena
nesutrumpėtų" arba: "Reikia išleisti, kad
duris neužrištume" ir pan.
Žemaičiai nelabai pasitiki piršlio
gyrimais, nes yra ir sakoma: "Piršlys ir
piemuo visados meluoja". Nors, paprastai,
žemaitis nemėgsta girtis, bet tuokimosi
metu pasigirti - ir jam įprastas dalykas.
Tada visi turtingi, miltų kalnai byra, pieno
upės teka. Bet yra priežodis: "Kur mūsų
nėra, ten veršiai midų geria, o kad mes
nueitume, nė parūgų negautume”.
Apie sanderybas tepradeda kalbėti
nuvažiavę antrą kartą. Piršlys pradeda
kalbą - kalbina tėvus dėl pasogos, kraičio,
padargų, baldų, gyvulių, nors apytikriai ir
žino, kiek mergina gaus dalies. Ne veltui
yra sakoma, kad "pigios sriubos nė šuo
nenori lakti". Betgi žemaičiui ne tiek
svarbu pasoga, kiek patsai žmogus, o šiuo
atveju - gera šeimininkė. Taip pat žemaitis
nedaro sanderybų ir vien dėl mergaitės
grožio, nes praktiškai galvojąs žemaitis
pasako: "Iš kaktos Smetonos nelaižysi".
Kada jau viskas eina į gerąją pusę,
tariamasi dėl laiko atvažiuoti į ūkvaizdžius.
Jei jaunojo ūkis yra žinomas ir nelabai
toli, tai sanderybos padaromos tuoj, o jei
jaunikis yra iš toli ir mažai težinomas jis
pats ir jo ūkis, tada sanderybos įvyksta
ūkvaizdžius atlikus.
Ne tik senosios, bet ir jaunosios
moteriškės dar iki šiol, kad ir nelabai,
tebetiki burtais. Dažnai sakoma: "Kieno
lovon atgulusi katė atveda vaikus, tas liks
nevedęs". Jei pamato katę prausiantis,
sako, kad bus svečių. Jeigu katė
atsipraususi eina prie pečiaus, bus
neturtingi svečiai, o jei katė atsipraususi
eina nuo pečiaus į trobos galą - ženklas,
kad atvyks turtingi svečiai. Merginos spėja,
kokį gausiančios vyrą^ iš savo rankų delno.
Jei delną sulenkus raukšlė išeina į pirmųjų
dviejų pirštų išliežį (tarpupirštį), moteriškė
tikisi gauti girtuoklį vyrą, jei į pirštą negirtuoklį.

5. Ūkvaizdžiai
Prieš ūkvaizdžius jaunikis, jei turi
pažįstamų ar giminių, klausinėja apie
nuotakos tėvus, jų ūkį. Aiškiai sužino, ar
tėvai nėra nusigyvenę, ar galės duoti
žadėtą
pasogą:
ar
nuotaka
nėra
kaprizinga... Blogos giminės ir makarių
tėvų dukterų ar sūnų rimtieji jaunikiai
vengia, tiesiog bijo, nes ir priežodis tuo
reikalu sako: "Kokie tėvai, tokie ir vaikai"
arba: "Obuolys nuo obels netoli rieda".
Mergaitės tėvai ir ji pati, tokiu pat būdu,
vieno kito savo pažįstamo išklausinėja apie
jaunikį - koks jo ūkis, kaip sekasi jam ar
bent jo tėvams gyventi, ar nėra girtuoklis,
laidokas, tinginys, keikūnas, sukčius...
Į ūkvaizdžius sutartinei dienai tėvai
pasiima kelis savo giminaičius, piršlį,
dukterį, važiuoja, prisėdę pilną vežimą,
apžiūrėti jaunikio ūkio. Važiuoja gerais
arkliais, prisiriša dažniausiai skambalą.
Atvažiavusiems į ūkvaizdžius pastato
butelį degtinės ant stalo, padeda užkandai
sviesto, kumpio, sūrio, duonos, kartais
arbatos - ir viskas. Bet turtingieji labai
gerus pietus • pataiso. Pavalgę eina
apžiūrėti jaunikio ūkio.
Pirmiausia apžiūri žemę, trobesius;
tvartuose gyvulius, daržinėse pašarą,
"vazaunėje" padargus - vežimus, žemės
dirbimo įrankius; klėtyse grūdus, ant viškų
(antklėtyje) baldus, trobose kambarius ir
jų įrengimą; palipę ant trobos, apžiūri
rūkytą mėsą, lašinių paltis, apvertas kartis
dešrų, puodus lydytų arba leistų taukų...
Vyrams, be pinigų, duodavę arklį, apie 4
kaives ir tiek pat avių, 5 kiaules, keletą
žąsų; darbinius medžio ratus, kurie
neturėjo beveik jokios geležinės dalies,
išskyrus ašių rinkius, žagrę, ekėčias, be
šėnių šlėdes (roges); visų rūšių grūdų po
keletą pūrų; aprengtą lovą, staliuką, porą
krėslų, kirvį; drabužių vieną eilę, stotkų
(medinių indų). Moteriškos ištekėdamos
gaudavo maždaug tiek pat gyvulių; šlajas,
brikelį; grūdų tiek pat, kiek vyrai; baldų
lygų skaičių su vyrais, tik jie būdavo daug
gražesni; kelias skrynias drabužių, iš kurių
apie 30-40 naminių baivų ir keletą
pirktinių (fabriko darbo), kelias šiltas
storas skaras ("kuskas"), kelias dešimtis
skepetaičių
("kuskilaičių",
"kuskelių"),
kurių tarpe būdavo kelios šilkinės, apie
40-50 staltiesių, rankšluosčių, paklodžių,
keletą antklodžių, patalus, 2 pagalvius;
apie 10 porų pirštinių, kurių daug
išdalydavo įvairių sutuoktuvių apeigų metu
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apeigų
dalyviams;
kelias
dešimtis
priejuosčių (kasdieninių ir išeiginių);
languotų, dryžų raiščių ir raiščiukų po
kelias dešimtis - jie buvo perkeliniai ir
būtinai adyti, lininiai (namie austi) ir
beliniai (namų audimo); po kelis šimtus
metrų plonų ir storų lininių audeklų
(plonų - drobė, storų - samplėšiniai,
lamstyčiai, pragijai); keletą ritinių (apie
30-40 metrų) milo, kiek mažiau vilnonės
ar pusmarškinės medžiagos kilimams; tiek
pat ritinių vilnonės, belinės medžiagos
sijonams,
nažutkoms,
šniurelkoms;
drabužių gaminamųjų pabūklų vienoms
duodavo tik stakles ir ratelį, o kitoms dar
mestuvus, vyturus, iekeles, gražiai išdrožtą
kratyklę nuošukoms ir pakuloms purtinti,
šepečius vilnoms šukuoti, daug nyčių,

skietų, šautuvų, šeivų keletą tuzinų, kelis
šperokus, lanktį.
Kada jau viskas yra apžiūrėta, jei
nuotakai ir jos tėvams netinka, tada
išvažiuoja iš jaunikio, o jei tinka, piršlys
pradeda kalbėti, kiek tėvas galutinai duos
pinigais, kiek skirs kraičio, padargų... Kai
dalis jau yra galutinai sutarta ir žinomas
vaikino ūkyje išmokestis, piršlys eina prie
sandeiybų. Nei jaunikis, nei nuotaka dėl
dalies
nesidera,
bet
savo
tarpe
šnekučiuojasi, nes už jaunikį kalba piršlys,
kuris iš anksto yra susitaręs, be ko
negalima sutikti. Bet, jei vienas kitam
krenta į akį, viena ir antra pusė
nusileidžia, nes vistiek žemaitis tenkinasi ir
mažesne pasoga. Šį savo nusistatymą jis
pateisina, sakydamas: "Kad ir į pinigų

miegą (aruodą) traldą įsistatytumei, ir iš
ten išsikas".
Prasideda pietūs.
Seniau žemaičiai, mėgstantieji didžiai
neštis ir norintieji pasirodyti geriau už
kitus, veždavosi į ūkvaizdžius kumpio,
degtinės, sūrį ar varškės, sviesto; kitko,
kaip duonos, arbatos, pyrago, naminio
alaus, duodavo pats jaunikis. Jei nieko
čion pietums nebuvo vežtasi ir suskysdavo
nuotakos noru, šioji sumokėdavo 5
rublius. Be to, ūkvaizdžių metu norintieji
susituokti,
reikalui
ištikus,
aiškiai
atsižinodavo, ar nėra vienas su kitu surišti
giminystės įyšiais - iki ketvirtos kartos
negalėdavo nei tekėti, nei vesti. Senųjų
rūpestis būdavo išvesti giminystę. Paprotys
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vežtis užkandžius į ūkvaizdžius vėliau
išnykęs.
Jeigu ūkvaizdžių metu netyčia virtuvėj
sudūžta indas tada, kai taisomi pietūs, yra ženklas, kad suderės. Motiną įbėgusi
esantiems svečiams praneša šią naujieną,
kuri esanti pirmas atsitikimas jos dukters
sandeiybose, ir pranašauja galimumą
susiderėti.
Po pietų jaunesniosios moterys ir vyrai,
kompanijoj įlinksmėję, užtraukia dainas,
kurių tik keletą paminėsiu.
1) Vai dirbau, dirbau naują tiltelį,
Lankysiu mergelę kas vakarėlį.
Vai, nejok, nejok - nezalėčiokis,
Negausi tu manęs, - nespadžiavokis.
Jok prie savųjų, prie bagotųjų,
Kur vakar užvakar barveles pirkai.
Nereik man tokios didžiai bagotos,
Bile būtų mergelė darbininkė.
Mano mergelė darbininkėlė
Sumerkė žlugtelį į ežerėlį.
Atlėkė žąsins su žąsų pulku,
Sumaišė vandenį su juodu purvu.
Pakol tas vanduo nusistovėjo,
Bernelis mergelę sau perkalbėjo.
Mano žlugtelis kaip viens sniegelis
Ir pati mergelė kaip lelijėlė.
Vai skalbė, skalbė paluzgurdama,
Ant medžių šakelių išdžiaustydama.
2) Naujos staklelės, plonos drobelės,
O audėjėlė kaip lelijėlė.
Ramtad ry-lia-lia (3 kartus).
Naujas žambelis, širvas žirgelis,
O artojėlis kaip dobilėlis.
Ramtad ry-lia-lia (3 kartus).
Sumyniau takus, nuplėšiau batus,
O vis dėl tavęs, jauna mergele.
Ramtad ry-lia-lia (3 kartus).
3) Per lankelę jojau,
Lankoj žolės vysta,
Vysta, žūsta žolelės,
Balti dobilėliai.
Per girelę jojau,
Jodamas dūmojau Ir prijojau dvarelį,
Žaliąjį rūmelį.
Išein tėtušėlis,
Išein tėtušėlis Sodin mane nuo žirgelio,
Vadin į dvarelį.
Į vidų vadino,
Už stalelio sodino.
Už stalelio sėdėdamas,
Vyną, midų gėriau.
Vyną, midų gėriau,
Pro langą veizėjau,
Ko žveng mano juodbėrėlis,
Stainėje būdamas.
Švogerėliai mano,
Balandėliai mano,
Duokit žirgui avižėlių,
Čysto vandenėlio!
Per kiemą aš jojau -

Kepurėlė krito.
Eik še, eik še, mergele,
Paduok kepurėlę!
Kepurėlę davė,
Pati graudžiai verkė.
Neverk, neverk, mergele,
Rasit, mano būsi.
4) A jau, a jau atjojo bernelis,
A jau, a jau atjojo jaunasis,
Šilkų juoda kuskele pasirišęs,
Žalių rūtų kvietkelę užsikišęs?
- Eik šen, eik šen, mergele jaunoji,
Atverk, atverk vartelius girgždančius!
Šaunus mano žirgelis baidysis,
Šviesus mano žiedelis laužysis.
- O kam šeri žirgelį nejodams?
O kam myli mergelę neimdamas?
- Dėl to šeriu žirgelį, kad josiu,
Dėl to myliu mergelę, kad imsiu.
Dvejus metus žirgelį iššėriau,
Tretį metą tuo pačiu išjojau.
Dvejus metus mergelę mylėsiu,
Tretį metą tą pačią paimsiu.
Vieniems besilinksminant ar baigiant
dainuoti, tėvai (arba globėjai), piršlys,
pakviestas iš kitų tarpo raštininkas, rašo
"ūkvaizdžių
raštą",
kuriame
yra
smulkmeniškai surašoma ateinančiojo ar
ateinančiosios svetimai! ūkin dalis (pinigai,
kraitis, baldai, gyvuliai ir kt.)^ Šio rašto
gavėjai turi teisę, negaudami savo laiku
tėvų pažadėtosios dalies, reikalauti jos net
teismo keliu. Betgi ir vieni, ir antri
perdaug nevertina to rašto, nes jis neturi
stiprios juridinės galios.

6. Sanderybos
Sanderybų apeigos atliekamos trejopu
laiku: - 1) skubomis per zalėtas, 2)
ūkvaizdžių metu ir 3) einant prie poterių.
Vyras, išeidamas į nuotakos ūkį, bet
kuriuo metu gali atlikti sandeiybas, o
nuotaka, išeidama į jaunikio ūkį, tegali tik
2 ir 3 laiku (per ūkvaizdžius ir prieš
einant prie poterių). Važiuodama pas
jaunikį į ūkvaizdžius, niekada nesiima
"žiedo" ir juo labiau negaii daryti
sanderybų.
Seniau sanderyboms - ženklui, kad jau
bus vestuvės, jaunikis duodavo nuotakai
pagal savo turtingumą pinigų. Nuotaka
išnešdavo penkių rublių vertės pirktinę
skarą, kuria apvyniojusi jaunikiui kaklą,
pabučiuodavo jį piršlio ir namiškių akyse.
Vėliau skaros vietoj nuotakos ėmė vartoti
sanderyboms šalikus (juostas), o dabar
jaunikiui beužmauna ant piršto savo žiedą.
Merginų žiedai skiriasi nuo ištekėjusių
žiedų tuo, kad nėra vienodo pločio ir turi
akelių. Suderėjus piršlys sudainuoja:

Šimtą metų turėjau,
Tokia jauna suderėjau.
A-lia, a-lia-lia,
Tokia jauna suderėjau.
Taip piršlys dainuoja tik jaunai mergaitei
suderėjus. D ar kita sanderybų daina:
Už jūrų, už marių,
Už vandenėlio
Be vėjo ievelė
Šakeles lenkė.
Be vėjo ievelė
Šakeles lenkė.
Bernytis mergytę
Jau perkalbėjo.
Bernytis mergytę
Jau perkalbėjo,
Aukso žiedelį
Jau dovanojo.
Tu aukso žiedelį
Kasdien dėvėsi,
Bernelio vardelį
Beminavosi.
Suderėjus šeimininkės virtuvėj sumuša
vieną ar kelis puodus bei lėkštes - tai
pažymys, kad suderėjusieji nebesuskys. Kas
nors namiškių įnešęs meta jaunikiams po
kojų pripiltą pelenų puodą, kuris tuoj
sudūžta, ir pelenų debesis pakyla į viršų.
Po sanderybų jaunieji susitaria dėl laiko,
kada atlikti poterius.
Mergaitė, jei nepatinka jaunikis ar jo
ūkis, dažniausiai per piršlį grąžina
jaunikiui ’’žiedą" (i.y., žiedo pinigus), o jai
grąžinama skara, juosta ir "žiedas". Jei
katras atsisako prieš pat vestuves, tai
atsisakiusysis turi atlyginti už visas išlaidas
iki to! padarytas. Prasčiokų tarpe buvo
paprotys atlyginti dar ir už ūkvaizdžių
išlaidas.
Pasibaigus sandeiyboms ir einant
užsakams, jaunikiai abu važiuoja šliūbimų
žiedų ir drapanų pirkti. Jaunikis sumoka
už visus, bendrai perkamus, drabužius ir
žiedus. Be to, nuotaka, jei turi naminio
milo ar belinės medžiagos, pasiūdina arba
duoda pasisiūti kostiumui.
7. Ėjimas poterių
Poterių jaunavedžiai eina dažniausiai
šeštadienį, keliu važiuoja ir per miestelį
pereina be jokių iškilmių įvairumo.
Nemėgsta skelbtis nei kaimynams, nei
savo draugams - žino tik tėvai ir piršlys.
Užsakai yra skaitomi tik per tris
šventadienius po pamokslo iš sakyklos.
Užsakus apmokėti jaunikio pareiga.
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Po poterių jokių iškilmių, balių nei
jaunikio,
nei
jaunosios
namuose
nedaroma.
8. Kraitvežiai
Sutartu laiku jaunojo gentys, artimesnieji
kaimynai
atvažiuoja
kraičio
vežti.
Kraitvežių atvažiuoja keliais vežimais,
daugiau, negu yra tėvų sutarta. Kraitį veža
dažniausiai ketvirtadieniais, prieš vestuves
maždaug per 7-9 dienas. Jei jaunikis per
ūkvaizdžius nėra matęs kraičio, tai šįsyk
mergaitė
atrakina
skrynias,
parodo
audeklus ir kitą kraitį. Kraitvežiams
kiekvienam
jaunoji
padalina
po
rankšluostį.
Atvažiavusius kraitvežius priima į vidų,
ir moteriškės netrukus pradeda nešti į
stalą valgius. Sodinant užstalėn svečius,
jaunikiams parūpinama vieta stalo gale, o
kiti, pagal turtingumą, sodinami arčiau
jaunikių. Valgiai mažai kuo skiriasi nuo
aukščiau suminėtų, tik šiek tiek geriau
parengti, nes iš anksto pradėti ruošti.
Jaunikis, išpirkęs kraitį, pastato degtinės.
Kraitvežiai, priviešėję, jei kraitį vežti
tereikia netoli, dar pasilinksimina nuotaikai pakelti dainuoja tam momentui
pritaikytas dainas.
1) Stovi karietėlė kiemo vidurėly,
Eina paniulaitė kiemo vidurėliu ir t.t.
2) - Ko liūdi putinėli,
ko liūdi?
- To liūdžiu, mergele jaunoji, dar uogelės neišsirpo,
rinkėjėlės susirinko, to liūdžiu.
- Ko liūdi, mergele jaunoji,
ko liūdi?
- Augau namie tarp brolelių,
skyniau rūtas tarp roželių, to liūdžiu.
Vež kraitelį per laukelį,
mane, jauną, į vargelį, to liūdžiu.
Vežant kraitį tolimą kelią, visi skuba
krautis,
užmiršę
visas
linksmybes.
Žemaičiai mergaitėms stengias duoti didelį
kraitį: kraitis yra iš anksto motinos
parengtas. Pilnos skrynios prigrūstos
audeklo ritinių, suknelių ir kitų daiktų.
Viena skrynia prikraunama audeklų, antra
smulkių daiktų.
Įėjus į "špykierių" kraičio nešti, jaunasis
duoda motinai, kiek išgalėdamas pinigų, vadinasi, išperka jaunosios kraitį iš
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motinos. Nemandagiosios motinos, senu
papročiu, sėsdavosi ant skrynios; tuo
reikalaudamos iš jaunikio išpirkimo.
Jaunikis, išpirkdamas skrynią, duodavęs
pagal savo turtingumą ir kraičio didumą.
Jaunoji skrynių nešėjams duoda po
pirštuotas pirštines.
Kraitvežiai, norėdami pasigerinti
saviškiams, viską, ką pamatę, grobia ir
deda savo vežimuosna. "Pavogtuosius"
brangesnius dalykus po vestuvių grąžina.
Piršlio
pareiga
kraitvežio
metu
pasigriebti kirvį ir "susitaisyti" butelį bet
kokio raudono skystimo, kuriuo vaišina
visus grįžęs arba kurį iškėlęs parodo
žmonėms, smalsiai į jį žiūrintiems,
pasiūlydamas jiems "burnelę išmesti".
Sudėtas vežimuosna skiynias, staliuką,
spintą, lovą jaunoji apdangsto kilimais.
Prieš išvažiuodami kraitvežiai uždainuoja:
Motušėlė nemeilinga Parduot dukrą už berlinką,
O tėtušis meilingesnis Duod dukrelei pasogėlę.
Išvažiuodamas piršlys tik vienas
tepasiriša skambalą arkliui. Pirma visų,
žinoma, važiuoja piršlys, įsisegęs kepurėn
"bukietą". Važiuodamas krečia juokus,
stengiasi kuo nors prajuokint tuos
praeivius, kurie juo stebisi. Dažnai su
kraitvežiais važiuoja ir pati jaunoji,
norėdama padėti sutvarkyti nuvežtąjį
kraitį. Sutvarkiusi tuoj grįžta.
Kol kraitis nėra išvežtas, dar
neužtikrintos vedybos, bet, išvežus kraitį,
paprastai, neabejojama. Tačiau yra ir tokių
atsitikimų, kad jaunoji net nuo "krotkų"
pabėga.
Iki šiol buvo kalbama apie apeigas iki
vestuvių, dabar pakalbėsime apie pačią
vestuvių
eigą,
apeigą,
kurias
irgi
suskirstysim atskirom dalim.
1. R engim asis vestuvėm s
Žemaičiai yra pratę kelti šankią, trankią
"parėtką", vestuves, sukviesti daug svečių,
parengti visokių valgių. Vestuves kelia
vieni su kitais lenktyniaudami: vieni didūs,
kiti bedidesni.
Kraičių išvežus, jaunoji su tėvu važiuoja
giminių ir artimųjų kaimynų kviesti į
vestuves, o jaunasis savo pusėj važiuoja su
tėvu kviesti vestuvininkus į vėdlius ir
lauktuves. Jaunoji nuo savęs prašo į
"parėtką", o tėvas - į vestuves. Tokia pat
tvarka ir jaunojo pusėj. Jei jaunavedžiai

gyvena arti vienas antro ar nenori daug
kaštytis - kelia vestuves
tik vienoje
vietoje, tai abu jaunieji su tėvais (retai visi
kartu ir vieną dieną) eina svečių kviesti.
Be to, jaunajai nėra pareigos kviesti labai
artimų savo giminaičių, jie jie yra toli,
arba visur pačiai važiuoti - yra užimta
rengimusi vestuvėms ir neturi laiko.
Priešingai, jaunasis, būtinai pats, visus
kviečiamuosius
turi
kviesti.
Visi
vestuvininkai turi būti po vieną kartą
kviesti, maždaug dvi savaites prieš
vestuves. Antrą kartą yra kviečiami jau
savaitė prieš vestuves. Kviečia nebe patys
jaunieji, bet jų tėvai, broliai ir t.t., jeigu
nebeturi laiko patys jaunikiai.
Gimines vestuvėsna kviesti yra kaip ir
prievolė.
Nekviestieji
giminaičiai
ar
artimieji kaimynai įsižeidžia, net ir
uždainuoja kitas giminaičių:
Kiaulė, kiaulė,
Ne seselė Nevadino į veselę.
Kaimynai tuo atveju vėl dainuoja:
Kiaulė, kiaulė,
Ne mergelė Nevadino į veselę.
Jaunavedžiams irgi nepatinka, jei
kviestieji giminės, "kaip kokie atskalūnai",
vengdami jų vestuvių, lyg ir giminystės
atsižada,
o
kaimynai
neatvyksta.
Tolimesniems kaimynams ar draugams
neatvykimas dar šiek tiek dovanotinas,
jaunikių nuomone, bet ir jų retai kas
teatsisako.
Pakviestieji - ar jie būtų giminės, ar
kaimynai,
negali
vestuvėsna
atvykti
tuščiomis rankomis, bet turi atsivežti
babką, tortą, kelis pyragaičius prie mėsos,
virtą kumpį, keptą paršiuką, žąsį, gaidį,
varškės, sviesto, po keletą butelių
degtinės,
konjako,
vyno
ar
alaus
(pirktinio).
Dažniausiai sutinkamos vestuvėse šių
rūšių babkos: paprastosios, lengvosios ir
migdolinės. Paprastosios babkos kepamos
dedant kiaušinių, cukraus, druskos, pieno,
mielių, miltų, razinų, karčiųjų migdolų ir
sviesto; lengvosios - grietinėlės, miltų,
druskos,
kiaušinių
trynių,
baltymų,
karčiųjų migdolų, cinamono, sviesto,
cukraus, kardimonijos; migdolinės - trynių,
cukraus, saldžiųjų migdolų, karčiųjų
migdolų, bulvių miltų, baltymų. Tortus
dažniausiai kepa iš sviesto, trynių, cukraus,
migdolų,
cinamono,
citrinos
žievės,
gvazdikų, miltų, dviejų baltymų; aptepa
liukru, susidedančiu iš sviesto, kiaušinių,
cukraus ir migdolų.

Minėtuosius "parėtkos pyragus" visada
ruošia kartu su vainiksege jaunoji savo
tėvų pusėje. Jaunasis, jei į savo ūkį
parveda jaunąją, rūpinasi tik vestuvių
pyragais, kuriais visada rūpinasi ir jaunoji
savo namuose - ar išeidama į vyro ūkį, ar
parvesdama jį į savąjį.
Iš anksto jaunavedžiai pasirūpina
vainiksegiais: jaunasis vainiksegiu, kuris
yra jo brolis, jaunoji vainiksege, kuri yra
jos sesuo. Jei jaunasis neturi brolio,
vainiksegiu pasirenka jaunosios brolį, o
jaunoji, neturėdama sesers, vainiksege
pasiima jaunojo seserį. Bet vis tiek
kiekvienas jaunavedžių gali vainiksegiais
pasirinkti ne tik ir tolimesnius savo
giminaičius, bet ir kaimynus ar draugus.
Vainiksegiai negali būti vedę, turi geriau
pasirodyti ir apsirengimu, ir valgiais, kaip
kiti vestuvininkai.
Jaunoji kviečia iš savo pusės svočią. Ji
turi būti vedusi, apsukri, sumani ir beveik
visada jaunosios giminaitė. Šiaip niekas
nenori eiti į svočias, nes daug kaštuoja
parūpinimas
stalo
(valgių)
visiems
vestuvininkams, parvėdlavus jaunąją į
jaunikio pusę. Į svočias eina tik
atsibūtinai.
Nenorinčią
atsibuvimu
atsilyginti paduodavo į teismą.
Senesniais laikais jaunojo tėvai, kurie
didžiais nešdavosi, norėdami puikias
vestuves
pakelti, visada
kviesdavosi
"maršalką" ir svočią. "Maršalka" turėjo
būti iškalbingas, guvus, turįs atskirus
gabumus ir sugebėjimą vestuvių apeigoms
atlikti. "Maršalka", lyg koksai didis ponas,
būdavo vežamas iš kelintos parapijos, nes
tokių, kurie galėtų eiti po vestuves, mažai
tebuvo. Jis būdavo suaugęs vyras, vedęs,
turįs orumo. Jam už vestuvių tvarkos
vedimą mokėjo jaunasis.
Be to, jaunosios tėvai pasirūpina
muzikantais. Vestuvių kėlėjai jiems nieko
nemoka, jie patys duoda rankpinigių, kad
būtų tikri, kad kiti jiems uždarbio
nepaveržtų. Muzikantams gerai atlygina
vestuvininkai, šokėjai.
Seniau didžiausias vestuves "atkeldavo"
su vienu muzikantu, bet kartais pridėdavo
dar antrąjį su būgneliu. Paprastesnes
vestuves atlikdavo dažniausiai grojant
armonika. Laikui bėgant, atsirado jau 4
griežikai - du grieždavo smuikais, trečias
basedla (dideliu smuiku), o ketvirtas
būgneliu ar jau net būgnu pritardavo.
Vėliau įėjo madon vestuvėse groti
triūbomis.
(Bus daugiau)
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IŠĖJĘ DAUGIAU KAIP PRIES ŠIMTĄ METŲ
Daugiau kaip prieš šimtą metų pirmieji lietuviai išeiviai, palikę
gimtąsias sodybas, kėlėsi į Latviją - ieškoti darbo ir laisvesnio
visuomeninio kultūrinio gyvenimo. O susiradus darbą, apsipratus
su nauja aplinka, pagaliau ir carinė žandarmerija ten buvo žymiai
švelnesnė, buvo galima pagalvoti ir apie aktyvesnę visuomeninę
veiklą. Lietuviškų knygų ir laikraščių platinimas, vakaronės, teatro
mėgėjų ir tautinių liaudies šokių ratelių steigimas bei bažnytiniai
lietuvių chorai buvo stimulas burtis dar aktyvesniam kultūriniam
darbui. Kadangi atvykusieji dažniausiai apsigyvendavo didesniuose
Latvijos miestuose - Rygoje, Mintaujoje (Jelgavoje), Liepojoje,
Daugpilyje, tai čia ir prasidėjo lietuvių visuomeninė veikla. Ryga
greit tapo viso Latvijos lietuvių visuomeninio kultūrinio gyvenimo
centru.
1881 m. žinomas poetas J. Miliauskas-Miglovara įsteigia pirmąją
lietuvių draugiją, pavadintą "Aušra". Kiek vėliau pradeda veikti
Lietuvių pašalpos ir kultūros skleidimo, "Kanklių" ir "Žvaigždės"
draugijos. Pastaroji išlaikė penkias lietuviškas mokyklas, kuriose
mokytojavo žymūs to meto kultūros veikėjai pedagogai: Pranas
Mašiotas, Maręelinas Šikšnys, Antanas Buividas, Malvina
Misiūnaitė, Adolfas Visockas, kompozitorius A. Kačanauskas.
Rygos, Mintaujos lietuviai aktyviai bendradarbiavo lietuvių
spaudoje - "Aušroje", "Varpe", "Tėvynės sarge", o 1907 m. rygiečiai
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išleido pirmąjį "Rygos kalendorių". 1909 m. du kartus per savaitę
pradeda eiti "Rygos garsas", politinis, literatūros ir mokslo
laikraštis. Jis buvo labai populiarus, turėjo per 7000 skaitytojų.
Vienu metu, vokiečiams okupavus Vilnių ir Kauną, jis buvo
vienintelis lietuvių laikraštis visoje buvusioje Rusijos teritorijoje.
Jame, be kitų, uoliai bendradarbiavo P. Mašiotas, J. Tumas Vaižgantas, kun. A. Sabaliauskas, kun. K. Jasėnas, kun. A.
Pakalniškis - dėdė Antanazas ir kt.
Visos minėtos draugijos, taip pat 1911 metais įkurta "Giedros"
draugija, padėjo susiformuoti visuomeninio kultūrinio gyvenimo
tradicijoms. Todėl, tik praūžus pirmajam pasauliniam karui, Rygos
lietuvių pastangomis vėl greit imamasi veiklos: palaipsniui
plečiamas kultūros švietimo įstaigų tinklas; 1921 m. įkuriama Rygos
lietuvių gimnazija. Retas šeštadienis ar sekmadienis, kad Rygoje
neįvyktų kurios nors draugijos ruošiamas vakaras, spektaklis,
koncertas, paroda, sportinės varžybos.
1930-1933 metais Rygoje veikė apie dvidešimt kultūrinių,
savišalpos, meno bei sporto draugijų.
1939 metais, grąžinus Lietuvai Vilnių, nemažai lietuvių išsikėlė
ten gyventi. Labai praretėjo lietuvių gretos stalininių deportacijų
metu ir sunkiais hitlerinės okupacijos metais. Daugelis tautiečių
slapstėsi nuo persekiojimų, apmirė kultūrinis gyvenimas. 50 metų

veikusios lietuvių organizacijos, kultūros švietimo įstaigos, spauda viskas buvo uždaryta. Vienintelis Latvijos lietuvių švietimo žiburys vidurinė mokykla Rygoje (buv. Rygos lietuvių gimnazija), ir ta 1948
m. turėjo užgesti. Tačiau rygiečiai - veteranai, lietuviškų mokyklų
absolventai rankų nenuleido. Jie net ir labai sunkiomis lietuvių
visuomeninio gyvenimo draudimo sąlygomis tęsė tradicinę savo
veiklą, burdamiesi vakaronėse, išvykose, palaikė glaudžius ryšius su
tėviške.
Šiandien Latvijoje, kaip ir Lietuvoje, daug permainų. Pagyvėjo ir ,
Latvijos lietuvių visuomeninis kultūrinis gyvenimas. (Šiuo metu
Latvijoje gyvena apie 40000 lietuvių, daugiausia Rygoje - per 7000.
Latvijos aukštosiose mokyklose studijuoja per 300 lietuvių
studentų; 1983 m. duomenimis, Rygoje dirba 48 lietuviai moksliniai
bendradarbiai.
Atkurta Latvijos lietuvių draugija. Jos pirmininku išrinktas
jaunas, energingas gydytojas Romualdas Ražukas, baigęs Vilniaus
Salomėjos Nėries vidurinę mokyklą ir Universitetą Rygoje.
Pagrindiniai draugijos tikslai - suvienyti Latvijoje gyvenančius
lietuvius, įtraukti juos į kultūros švietimo darbą, organizuoti
lietuvių kalbos kursus, atnaujinti spaudinių lietuvių kalba leidimą,
kurti bibliotekas-skaityklas ir lietuviškas mokyklas.
Rygiečiai jau turi chorą, tautinių šokių ratelį, sekmadieninę
lietuvių mokyklą, lietuvių kalbos kursus. Prie draugijos veikia
latvių-lietuvių vienybės sekcija, vadovaujama kultūros veikėjo J.
Bertulio. Valdybos būstinė įsikūrusi Estų name, jos adresas :
Zaicena iela 62.
Šios draugijos dėka pakėlė galvas ir kitų miestų bei rajonų
lietuviai. Sukruto Liepojos, Rezeknės, Daugpilio tautiečiai.
Daugpilyje ėmėsi darbo buvęs Rygos lietuvių gimnazijos
absolventas Povilas Čiblys, atgijo Liepojos rajono Aizvykių
apylinkėse gyvenantys lietuviai.
Latvijos lietuvių kultūrinei veiklai praturtinti svarbi ir Lietuvos
parama.

JONAS

BAKANAS

Latvijos lietuvių mokytojų grupė 1938 m.
Latvijos
lietuvių
suvažiavima. 1988 -

kultūros
ųjų gruodis.

draugijos

steigiam asis

SAVIŠVIETOS AKTUALIJA:
LIAUDIES UNIVERSITETAS
Praėjo beveik 100 metų nuo pirmųjų liaudies universitetų įkūrimo
(pirmiausia jie pradėjo veikti Danijoje, kiek vėliau JAV, Belgijoje,o
nuo 1924 m. Lietuvoje), tačiau iki šiol jie neprarado savo
aktualumo. Kintant gyvenimo realijoms, visuomenės išsilavinimo
lygiui, kito jų mokymo tikslai, darbo metodai, bet paskirtis operatyviai tenkinti žmonių poreikį šviestis, įgyti labai reikalingų
žinių - nesikeitė.' Liaudies universitetai labiausiai vertinami
visuomeninių pertvarką, dvasinių pakilimų laikotarpiais, kuomet
didelį entuziazmą rodo inteligentija, masinį gyventojų lavinimą
laikydama savo pareiga. Ryškus tokio entuziazmo pavyzdys - 1925
m. Kauno universiteto profesorių įkurtas M. Valančiaus liaudies
universitetas, kuris siekė žmonėms prieinamu būdu, ugdyti
supratfif.*
tautą, valstybę, religiją, šeimą, dorovę ir kt. 1932 m.
šiame liaudies universitete buvo jau 40 skyrių ir apie 5000
klausytojų. O juk atgimstančiai tautai turėti panašaus pobūdžio
liaudies universitetus aktualu ir šiandien. Apie tai byloja Sąjūdžio
iniciatyva praeitais mokslo metais pradėjusios veikti (tiesa, dar
gana stichiškai) visuomeninės sekmadieninės mokyklos Vilniuje,
Kaune ir Šakiuose, skirtos tautos kultūros, istorijos, kalbos ir
kitiems aktualiems klausimams gvildenti.
Kas domisi suaugusiųjų mokymu, žino, kad be liaudies
universitetų, skirtų bendram intelektiniam lygiui kelti, nemažai yra
labai konkrečia praktine veikla užsiimančių liaudies universitetų,
teikiančių darbe, moksle, visuomeninėje veikloje, buityje reikalingų
žinių ir įgūdžių. Tokios krypties liaudies universitetų yra įvairiose
pasaulio šalyse.Gyventojams jie reikalingi, o organizatoriai stengiasi
išlaikyti aukštą mokymo lygį, pastovumą ir pateisinti klausytojų
lūkesčius. Darbą gerinti ir tolydžio plėsti padeda iš klausytojų
imamas mokestis. Pas mus tokie liaudies universitetai tik randasi:
1988/1989 mokslo metais darbą pradėjęs mokamas Vilniaus miesto
liaudies universitetas susilaukė didžiulio gyventojų susidomėjimo.
Šįsyk noriu plačiau supažindinti skaitytojus su Vokietijos
Demokratinės Respublikos mokamų liaudies universitetų veikla.
VDR suaugusiųjų lavinimo įstaigas liaudies universitetais
vadiname sąlyginai, kadangi jų darbo principai labai panašūs į gerai
žinomus pas mus liaudies universitetų principus. Vokiečiai jas
vadina
Volkshochschule
(tautos
aukštoji
mokykla).
Volkshochschule tapo savotiškais nuolatinio suaugusiųjų lavinimo
centrais. (Panašius centrus manoma steigti TSRS ir Lietuvoje. Kol
kas tik kaip eksperimentą.)
VDR liaudies universitetai (jų yra apie 250) priklauso švietimo
sistemai. Kiekviename universitete dabar yra daugiau kaip 100
fakultetų (kursų). Pedagoginė veikia grindžiama kiekvieno regiono
gyventojų poreikių tyrinėjimu. Kadangi skirtinguose regionuose
poreikiai turi savų ypatumų, tai, suprantama, skiriasi veiklos
formos ir darbo turinys.
Bendruosius suaugusiųjų lavinimo organizavimo principus
pabandysiu atskleisti pagal stambiausio, Berlyno centre įsikūrusio
liaudies universiteto (Berlyne jų veikia 9) veiklą. Jis dirba nuo 1945
metų. 125-uose jo fakultetuose kasmet mokosi apie 2, 5 tūkstančio
suaugusių (iki 80 m. amžiaus), pageidaujančių plėsti savo akiratį bendrojo lavinimo, mokslo ir technikos, svetimų kalbų, praktinio
darbo srityse.
Populiariausi yra bendrojo lavinimo fakultetai. Juos lanko
norintys gerai užbaigti vidurines mokyklas, besirengiantys
stojamiesiems egzaminams į aukštąsias mokyklas, besiruošiantys
pasirinktai profesijai ar skatinami kitokių interesų (siekiantys
tobulinti estetikos, gimtosios kalbos, gamtos mokslų, matematikos
ir kt. žinias).
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Liaudies universitete mokoma 9 užsienio kalbų. Anglų kalbai
skirti 22 fakultetai, prancūzų - 6, čekų ir ispanų - po 5, rusų,
bulgarų, lenkų - po 4 ir kt.
Nuo 1985 m. pradėti steigti mokslo ir technikos fakultetai. (Jų
tikslas - padėti dirbantiems gilinti ekonomikos žinias, kelti
profesinę kvalifikaciją.)
Liaudies universitetuose mokoma ir praktinių dalykų:
stenografijos, mašinraščio ir kt.
Fakultetai komplektuojami, atsižvelgiant į klausytojų išsilavinimą,
dėstomo dalyko išmanymą, kurso sudėtingumą, taip pat pagal tai,
kuriomis savaitės dienomis ir valandomis jiems patogiausia lankyti
užsiėmimus. Kuo kursas sunkesnis, tuo mažiau surenkama
klausytojų. Nuo dėstomo dalyko sudėtingumo taip pat priklauso
mokymo trukmė ir intensyvumas. Veikia specialūs fakultetai,
kuriuose, klausytojams pageidaujant, kursą galima baigti greičiau
(pvz., dvejų metų per vienerius metus). Užsiėmimams skirtas laikas
nuo 17 vai. iki 21. 15 vai. Mokymui daugiausia taikomos valstybinių
mokslo įstaigų programos.
Liaudies universitete dirba 25 etatiniai dėstytojai ir 35
antraeilininkai. Iš dėstytojų reikalaujama, kad jie būtų ne tik geri
specialistai, bet ir išmanytų bendravimo su suaugusiais specifiką,
mokėtų naudotis aktyviomis darbo formomis, kai R.<du$yiojai
pavargę. Etatinių dėstytojų krūvis - 21 vai., antraeilininkų - 2-16
vai. per savaitę.
Baigę liaudies universitetą klausytojai gauna pažymėjimus. Kai
kuriuose fakultetuose pagal įgytas žinias išduodami kelių laipsnių
pažymėjimai.
Liaudies universitetui vadovauja direktorius, o jam padeda
pavaduotojas ir fakultetų vadovai. Fakulteto vadovas atsakingas už
kelių vienodo arba panašios paskirties fakultetų veiklą, už mokymo
procesą, turinį, dėstymo metodiką; jis parenka dėstytojus antraeilininkus, juos instruktuoja įvairiais su mokymo procesu
susijusiais klausimais, stebi užsiėmimus ir rengia su dėstytojais jų
aptarimus; priima ir konsultuoja klausytojus.
Jau minėjau, kad mokymas centriniame Berlyno liaudies
universitete (ir visuose kituose VDR liaudies universitetuose) yra
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mokamas. Mokesčio dydį ir tvarką nustato direkcija. Vienuose
fakultetuose (daugiausia bendrojo lavinimo) mokestis imamas tik
už tuos užsiėmimus, kuriuose klausytojas dalyvavo (pagal valandas).
Taip sudaroma galimybė labai užimtiems žmonėms nelankyti visų
užsiėmimų , o pasirinkti tik labiausiai dominančius. Kituose
fakultetuose, pvz., mokslo ir technikos, mokestis imamas už
semestrą. Yra fakultetų, pvz., rengiančių stojimui į aukštąją
mokyklą, kur mokestis imamas už visą mokymo kursą. Liaudies
universitetas savarankiškai besimokantiems žmonėms teikia
mokamas konsultacijas. Iš laikančių egzaminus mokestis neimamas.
Dėstytojai gauna atlyginimus pagal bendrąją švietimo sistemos
tvarką. Antraeilininkams mokama už valandas, atsižvelgiant į jų
kvalifikaciją.
Berlyne kasmet leidžiams specialus žinynas apie liaudies
universitetų veiklą.
Liaudies universitetai VDR labai vertinami. Juos finansuoja ir
visokeriopai remia valstybė. Kadangi už mokslą iš klausytojų
imamas mokestis, 40 % išlaidų liaudies universitetai sugrąžina
valstybei.
Manau, kad nė vienam blaiviai mąstančiam mūsų leidinio
skaitytojui nekils mintis, jog tokie liaudies universitetai ir pas mus
pradės dygti kaip grybai po lietaus, sėkmingai pakeisdami anksčiau
veikusius ir susikompromitavusius. Deja, mūsų valstybės požiūris į
liaudies universitetus kitoks, todėl kitokios ir jų veiklos sąlygos.
Tačiau tiems kultūros įstaigų darbuotojams, kurie neabejingi
nuosekliam gyventojų lavinimui, iš aprašytos veiklos yra ko
pasimokyti. Iš VDR liaudies universitetų veiklos matyti, kad sėkmę
lemia žmonių realių poreikių tenkinimas. Tuo reikėtų visų pirma
remtis ir mūsų Respublikoje. Juk tiek daug yra jaunų žmonių,
kurie kaip paukščiai rengiasi didesniam ar mažesniam skrydžiui,
bet neturi, kas galėtų juos išmokyti skraidyti... Padėkime jiems.
Liaudies universitetai gali tai padaryti.

EVELINA

RADZEVIČIENĖ

LTSR MMKC šviečiamojo laisvalaikio
sektoriaus vedėja

INFORMUOJAME

NAUJI KASMETINIŲ PREMIJŲ NUOSTATAI
Lietuvos TSR kultūros ministerijos
kolegijos 1989.09.19 nutarimu Nr. 83
patvirtinti nauji LTSR kultūros ministerijos
B. Dauguviečio, S. Šimkaus, J. Švedo, P.
Galaunės (šis vardas suteiktas tautodailės
premijai) kasmetinių premijų nuostatai.
Kviečiame
susipažinti
ir
dalyvauti
konkursuose.
I. Bendroji dalis
Premijuojami gali būti tiek įsigyti, tiek
neįsigyti visų rūšių reikšmingi, aukšto
meninio lygio kūriniai Kultūros ministerijos
surengtuose ar kituose konkursuose. Jei
premijuojamas neįsigytas kūrinys, Kultūros
ministerija jį įsigyja įprasta tvarka.
Kūriniai premijavimui pateikiami kasmet
iki spalio 15 d. Moksliniam metodiniam
kultūros centrui (232600, Vilnius, Barboros
Radvilaitės 8). Tais metais, kai J. Šimkaus
ir J. Švedo premijų konkursas vyko
koncerto forma, kūriniai šioms premijoms
pristatomi iki birželio 1 d.
Jei kuri nors premija lieka nepaskirta,
nepanaudota
suma
bendru
MMKC
vadovybės ir žanrinių komisijų pirmininkų
nutarimu gali būti skiriama papildomam
kito žanro kūrinio premijavimui.

3.
S.
Šimkaus
premija
kompozitoriams ir poetam s
Kompozitoriams
I premija - 600 rub.
II premija - 400 rub.
Poetams:
I premija - 600 rub.
II premija ~ 400 rub.
Premijos skriamos Lietuvos TSR
gyvenantiems kompozitoriams ir poetams už
geriausius chorinius kūrinius ir jų tekstus
(kūrinių forma nereglamentuojama). Viena
iš premijų gali būti paskirta choro vadovui
už parengtą programą.
Premijavimui pristatomi kūrinių klavyrai,
parašyti juodu tušu ir mašinėle spausdinti jų
tekstai (2 egz.) bei kūrinių įrašai (pastarieji
bus neprivalomi tais metais, kai konkursas
vyks koncerto forma.
Kūriniai pristatomi Mokslinio metodinio
kultūros centro Muzikos sektoriui.

pramonės
ministerija,
Lietuvos
tautodailininkų
sąjunga,
Mokslinis
metodinis kultūros centras, Respublikos
muziejai. Viena organizacija gali pasiūlyti ne
daugiau kaip 3 autorius.
Kūriniai, jų nuotraukos (18 x 24 cm) ir
trumpos anotacijos pristatomos Mokslinio
metodinio kultūros centro Tautodailės
sektoriui.
6.

Choreografijos

premija

choreografam s ir kompozitoriam s
Už choreografiją
I premija - 600 rub.
II premija - 400 rub.

Už muziką
I premija - 600 rub.
II premija - 400 rub.
Choreografijos premija skiriama Lietuvos
TSR
gyvenantiems
choreografams
ir
kompozitoriams už šokius ir jų muziką
tautinių šokių kolektyvams.
4. J. Švedo premija kompozitoriam s
Premija skiriama už naujas scenines
I premija - 600 rub.
lietuvių
liaudies
šokių
ir
ratelių
II premija - 400 rub.
kompozicijas, liaudiškus šokius ir ratelius,
Premijos skiriamos Lietuvos TSR
originalius šokius.
gyvenantiems kompozitoriams už geriausius
Kompozicijos gali būti sukurtos:
kūrinius liaudies instrumentams (solo,
remiantis autentišku folkloru;
2.
B.
Dauguviečio
premija
įvairios
sudėties
ansambliams
ir
remiantis dalinėmis etnografijos žiniomis
dramaturgams ir režisieriams
orkestrams). Viena iš premijų gali būti
(pvz., naudojamas autentiškas folklorinio
I premija - 600 rub.
paskirta dainų ir šokių, kapelų, etnografinio
šokio pavadinimas, siužetas ir kt.);
II premija - 400 rub.
ar folklorinio ansamblio vadovui už
originalios, be konkretaus autentiško
Premija skiriama Lietuvos TSR
parengtą programą.
folklorinio pagrindo, remiantis paprotine
gyvenantiems dramaturgams už geriausias
Premijavimui pasiūlyti kūrinius ir
medžiaga, naudojant liaudies choreografijai
įvairaus
žanro
vienaveiksmes
ir
programas turi teisę autorius, atlikėjų
būdingas
meno išraiškos priemones.
daugiaveiksmes pjeses bei originaliosios
kolektyvas, kūrybinė sąjunga, kūrybinės ir
Premijos už geriausią muziką šokiams
literatūros
inscenizacijas
dramos
visuomeninės
organizacijos.
Konkursas
skiriamos, tik premijavus choreografiją.
kolektyvams ir liaudies teatrams.
vyksta koncerto arba įrašų perklausos
Kūrinius premijavimui pasiūlyti turi teisę
Premijuojami gali būti ir "Vagos”,
forma.
patys
autoriai,
meno
kolektyvai,
"Vyturio" bei kitų leidyklų išleistos pjesės,
Premijavimui pristatomi kūrinių klavyrai ir
respublikinių renginių meno komisijos.
jei jos vaidinamos mėgėjų kolektyvuose, taip
partitūros, parašyti juodu tušu, ir kūrinių
Premijavimui pasiūlytus šokius kolektyvai
pat dramos kūriniai, kurie gali būti
įrašai (pastarieji bus neprivalomi tais
demonstruoja žanrinės komisijos nariams.
naudojami atgimstančių tradicinių klojimo,
metais, kai konkursas vyks koncerto forma).
Autoriai peržiūrai turi pristatyti mašinėle
kiemo, aikštės, vežimo teatrų, vaidinami
Kūriniai pristatomi Mokslinio metodinio
spausdintą šokio aprašymą, piešinius ir
natūralioje aplinkoje.
natas (po 2 egz.). Premijuojami kūriniai turi
kultūros centro Muzikos sektoriui.
Viena iš premijų gali būti skiriama
būti
pristatomi
Mokslinio
metodinio
liaudies teatro režisieriui už aukšto meninio
5.
P. Galaunės premija liaudieskultūros centro Choreografijos sektoriui.
lygio spektaklio sukūrimą nacionalinės
meistrams
dramaturgijos pagrindu.
Pastaba: jei premijai pristatomo kūrinio
Dvi premijos po 500 rub.
Pateikti
kūrinius
B.Dauguviečio
autorius yra komisijos narys, jis nedalyvauja,
Premija skiriama Lietuvos TSR
premijoms turi teisę autoriai, kultūros
svarstant kūrinį.
gyvenantiems
liaudies
meistrams
už
įstaigos, kūrybinės sąjungos, kūrybinės ir
geriausius liaudies dailės kūrinius.
visuomeninės organizacijos.
Kūrinius premijavimui siūlyti Mokslinio
Kurinius premijavimui pristato LTSR
metodinio kultūros centro Teatro sektoriui.
dailininkų sąjunga, Dailės fondas, Vietinės
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