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Tautos kultūra— samprata ir problemos
Kultūros darbuotojų tobulinimosi institute šių metų pra
džioje buvo pradėti pokalbiai apie tautos kultūrą. Su pirmuoju
pokalbiu savo skaitytojus supažindinome praeitame leidinyje,
o šiame pateikiame įdomiausius 2-ojo ir 3-ojo pokalbio m o
mentus, minčių eigą. Ne visada diskusijos vykdavo ramiai,
buvo ir ginčų, ir nesutarimų. Tačiau kaip tik dėl to buvo
įdomu jas sekti ir fiksuoti. Manytume, kad šios mūsų publika
cijos nuteiks apmąstymams ir skaitytojus. Jeigu panorėsite
įsitraukti į diskusiją — būsime dėkingi, nes manome, kad šių
pokalbių ir ekspertų individualaus triūso dėka Respublikoje
bus paskelbti pagrindiniai kultūros politikos principai ir kultū
ros atgaivinimo programos projektas, kurį priimti turėtų kultū
ros darbuotojų kongresas.
Pokalbiai vyko kovo 16, balandžio 4, 13, 24 dienomis.
Dalis ekspertų keitėsi, bet branduolys išliko tas pats. Juose
bandyta suformuluoti tautos kultūros sampratą, nustatyti pag
rindinius tautos kultūros funkcionavimo principus, aptarti
kitus svarbius kultūros puoselėjimo klausimus. Pokalbius pa
teikiame iš stenogramų.
Gegužės 11 d. pirmą kartą buvo aptartas išplėstinis kul
tūros atgaivinimo programos projektas.
( ...)

G. KUPREVIČIUS: Daugelyje sričių iš sąstingio bandoma
išsiveržti. skelbiant ateities veiklos programas, koncepcijas,
projektus. Šis natūralus ir logiškas procesas aktualus ir kultū
ros peizažui. Vienok menas, kūryba nepripažįsta jokio vado
vavimo ar planavimo ir žavi savo netikėta, savaiminga tėk
me. Galima ir reikia projektuoti kultūros decentralizavimo,
finansavimo ir kapitalinės statybos idėjas ir siekti jų realiza
vimo, bet negalima numatyti galutinių meninių rezultatų,
neįmanoma nuspėti, kokį kultūrinį foną tie projektai teiks.
Ypač sunku yra nusakyti reikiamą kūrybinių asmenybių skai
čių, lygį ir pasiskirstymą. Dar kebliau, kai siekiama plėtoti
kultūrą šuoliais, potvarkiais, administracijos parengtomis di
rektyvomis. Štai kodėl parengti ir paskelbti tautinės kultū
ros ugdymo programos Lietuvos kultūros ministerija negali.
To daryti ir nereikia, nes, pirma, tai bus žinybinė instrukcija,
nusakanti, kaip aparatas nori toliau vadovauti tiems proce
sams, kurių negalima numatyti ir prognozuoti; antra, negalima
imtis tokio dydžio atsakomybės, kuri nėra atitikmuo konkrečiai
menininkų ir kultūros darbininkų veiklai; pagaliau, ji gali rem
tis tik ankstesnio vadovavimo patirtimi, o tai tolygu rutinai,
kuri kultūrai bene pavojingiausia.
Bet, jei vis tik drįstame skelbti mūsų kuklius pareiškimus,
tai turime pabrėžti, kad jie tėra bandymas suvokti KUR ir
K A IP judėsime artimiausiu metu. Šie tekstai vienodai atviri ir
kritikai, ir papildymams, ir pritarimui:
— Valstybė turi nuolat materialiai ir moraliai remti kultū
ros ugdymą ir teikti tam prioritetą.
— Valstybė turi susiturėti nuo vadovavimo kultūrai ir ap
saugoti jos savarankiškumo, saviraiškos ir laisvos kūrybos
principus.
— Valstybė turt atsisakyti teisių į kultūros centralizavi
mą ir monopolizavimą.
— Aukšta kultūra yra stiprios ir laisvos valstybės laidas.
— Kultūra — tai ne tik menas, tai tautos gyvenimo būdas,
išraiška ir galimybė suvokti, kas yra demokratija, nepriklau
somybė, ryšiai su pasauliu, sveika ekonomika, moralė ir tinka
mas auklėjimas.
— Kultūra dar ir stabilumo bei santarvės garantas. Besi
vystanti kultūra šiandieną — tai ir mūsų išliekamumo apsauga.
K. A N T A N A IT IS : Darbui reikalinga savivoka. Turime ži
noti, kur einame, dėl ko žengiame vieną ar kitą žingsnį. Be
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elementarios savivokos, be mokslininkų pagalbos iš krizinės
situacijos išeiti kultūrai plačiąja prasme bus sudėtinga. Mes
labai nedaug kalbėjome apie kultūrą — tiek apie praktinius
dalykus, tiek apie teorinius, ir dažniausiai tie pašnekesiai
buvo giliai profesiniai — nelabai paprastam mirtingajam su
prantami, o šiandien turime numatyti gaires, pabandyti nu
matyti — suprantamos visiems kultūros gaivinimo gaires. A r
tai mums pavyks, parodys laikas, pasakys, susirinkę į savo
kongresą, kultūros darbininkai.
(...)

A . PATAC K AS: Lietuvoje iki šiol buvo dvi kultūros:
viena — tai ta, kuri matėsi ir buvo rodoma, kita — kuri leido
pogrindinę literatūrą, rinkosi į Rasos šventę Kernavėje, skaitė
S. Daukantą. Pagrindine kultūros problema laikau melo prob
lemą. Jei kultūra meluoja, ji yra bergždžia. Aš lyginu S. Dau
kantą ir A. Mickevičių — abu tos pačios kartos žmonės, bet
vienam Lietuva jau buvo mirusi, o kitas ja be galo tikėjo.
S. Daukantas mums padovanojo aušrininkus. Aušrininkai žadi
na mus. . . Buvo ir pas mus tokių žmonių, kurie tą nemelavimo
principą išlaikė. Tai nebuvo lengva. Bet tiems žmonėms pakako
juodos duonos. Šiandien ši kultūra išėjo į viešumą — leiskim
jai gyventi. O kaip su oficialiąja kultūra? Aš neturiu konkre
čios nuomonės, tačiau, jeigu matysime, kad oficialiosios kultū
ros pažadinti tikrajam kultūros darbui neįmanoma, kursime sa
vo struktūras. Viena iš pirmųjų neformalių kultūros sistemų
laikytume Kauno sekmadieninę mokyklą — ji daraktorinė, la
bai paprasta, bet žmonės eina pas mus, vadinasi, tiki mumis.
V. GERULAITIS: Jeigu bandytume analizuoti kultūrą, siū
lyčiau tai daryti keliais aspektais:
1. Kultūros valdymo sfera.
2. Kultūros vykdymo sfera.
3. Kultūros vartotojų sfera.
4. Kultūros rezultatų sfera.
G. LUKŠAS: Dėl ko mes renkamės, ką norime išsiaiškinti?
Kad mūsų tautinė kultūra savaimingai augtų ir plėtotųsi, kad
galėtume sudaryti jai tokias sąlygas. Tai nuostabus tikslas.
Juk buvo Lietuvoje toks laikas, kai kultūra buvo neatskiriama
žmogaus gyvenimo dalis. Nedorovinga kultūra yra nekultūra — tai susiję su mūsų istorinėmis kultūrinėmis tradicijomis.
Todėl turime nurodyti, kas šiandien trukdo savaimingam kul
tūros pietojimuisi. „Daromos" kultūros principas man iš esmės
nepriimtinas. Mes ją darėm tiek metų ir matom, kas iš to iš
ėjo. . . Mūsų šventa pareiga šiandien pabandyti atgaivinti
tą brutaliai nutrauktą savaimingo kultūros augimo tradi
ciją. . .
G. KUPREVIČIUS: Dabar kultūros židiniai susikoncentra
vę Vilniuje, Kaune, šiek tiek Šiauliuose. . . Palaikau kultūros
decentralizacijos idėją, nes tokie savaimingos kultūros centrai
reikalingi visoje Lietuvoje. Pirmiausia matyt reikia puoselėti
tuos, kur jau bunda kultūriniai poreikiai, kur yra kultūrinės
veiklos šaknys.
Kultūra turi labai didelę įtaką ir politikos raidai, bendram
politinės kultūros tonui. Kultūros darbininkai ir Sąjūdis — ne
atskiriami. Jie, kartu su Sąjūdžiu, visais kultūriniais ir politi
niais sambūriais ir turėtų nustatyti kultūros politiką vietose.
Kultūra negali būti atvežta iš Vilniaus ar Kauno. Ją turi
sukurti vietos žmonės, ir ji bus tokio lygio, koks ten gyvenan
čių žmonių dvasinis potencialas. O „gastrolinė kultūra" visada
bus tik gastrolinė. . .
Jei valstybinės kultūros įstaigos negali, nemoka funkcio
nuoti naujomis sąlygomis, vadinasi, jos nereikalingos.
(...)

G. KVIESKIENĖ: Turime šiandien visi suprasti savo kaltę,
kad dauguma valstybinių kultūros įstaigų beviltiškoje būklėje.
Kultūros politika, kurios įrankiais, vienaip ar kitaip, buvome
dauguma, sąlygojo kultūros išsigimimą, nes negali būti savai
mingumo, autonomiškumo ar kūrybiškumo ten, kur vyrauja
diktatas, nurodymai, schema. Todėl šiandien, susivokę patys,
turime padėti visas pastangas, kad galėtų susivokti, atrasti
savo vietą ir kultūros darbininkai. Dauguma jų, tenka pripažin
ti, ten, savo kaimuose, būdami arčiau žmonių ir kultūrinės ap
linkos, pridarė mažiau klaidų, negu, sakykim, Kultūros minis
terija, vykdydama absurdišką socialistinį lenktyniavimą, reng
dama tragikomiškas dainų šventes, steigdama kultūros ir spor
to kompleksus, ar, pavyzdžiui, G. Kvieskienė, net keletą metų
ištisai ieškodama ir nerasdama ateistinio darbo kultūros įstai
gose prasmės. Dauguma kultūros įstaigų šiandien atrado save iš
naujo. Matydami tokias nuoširdžias ir teisingas Zarasų, Šven
čionių, Plungės, Molėtų, Rokiškio, Anykščių ir kitų rajonų bei
miestų kultūros darbuotojų pastangas atgaivinti suniokotą tau
tos kultūrą, turime pripažinti, kad tai nėra betikslis dalykas.
V. KABAŠINSKAS: Dirbau M M K C dar anais laikais, tad
puikiai prisimenu, kiek buvo galima savarankiškai dirbti. O aš
visgi buvau vienas iš respublikinės įstaigos vadovų. Todėl su
vokiu, kad dar ilgai vietose kultūros principams įsigalėti ne
bus jokių galimybių. Šalyje, kurioje neveikli Konstitucija, sva
joti apie kultūros įstaigų autonomiškumą sudėtinga. Manau,
tam galėtų padėti Kultūros švietimo darbo įstatymas. Toks
įstatymas Čekoslovakijoje gana sėkmingai veikia nuo 1959 me
tų, o šiemet yra peržiūrėtas ir priimtas iš naujo. Jeigu mes
tokį įstatymą priimtume Kultūros darbininkų kongrese, turė
tume bent juridinį pagrindą, kuriuo toliau galėtume remtis.
Suprantama, viskas priklausys nuo to, kokią priimsim Lietuvos
Konstituciją. Kita problema — mes turime labai daug įstatymų,
tačiau jie neveiklūs. Teisinė valstybė ne ta, kurioje daug įsta
tymų, bet ta, kurioje jų laikomasi. Mes neturime net elementa
rios asmens laisvės — dėl to ir siekiame nors kiek juridiškai
„apiforminti" kiekvieną veiklos sritį. Visi nori savo įstatymo,—
muziejų, bibliotekų, kultūros namų darbininkai.
Dėl kultūros. . . koks gyvenimas, tokia ir kultūra (perfra
zuojant kalbininką J. Klimavičių). Ką mes darytume,— mažai
ką pakeisime. Jeigu šiandien moralė apsivertusi aukštyn k ojo
mis, tai dėl to, kad gyvenimas ją verčia tokia būti.
Savaveiksmiškūmas nepaprastai siejasi su kultūros nenu
trūkstamumu, nedalomumu. Šie principai turi būti išlaikomi.
Kai jų nepaisoma, patenkama į tokią padėtį, kokia yra šian
dien. . . Peršasi viena išvada — mes neturėsime autonomiškos
kultūros, kol neturėsime nepriklausomos Respublikos. Kol mes
būsime priklausomi, tol mūsų kultūra neišvengs konjunktūros.
G. KUPREVIČIUS: Kad ir kokia situacija šiandien, negali
me sakyti, kad nėra išeities. Reikia visiems sutelktomis jėgomis
pabandyti grąžinti kultūrai nors teoriškai normalią sampratą.
Turime susivokti, kokios kultūros politikos norime.
V. KABAŠINSKAS: Taip užtikrintume bent jau Lietuvos
kultūros ministerijos protingą kultūrinę politiką.
(...)

G. KUPREVIČIUS: Manau, kad kompetentingų asmenų
ministerija, siekianti būti kultūros mecenate, atstovaujanti kul
tūrininkams ir ginanti jų interesus, yra reikalinga. Na, o kaip
priešprieša kultūros savaimingumui, įstaiga, siekianti viską su
dėlioti į stalčiukus, lentynėles — suprantama, ne. Tokios minis
terijos mums šiandien nereikia, ir tai suvokia dauguma minis
terijos darbininkų.
S.
SKRODENIS: Europoje kultūra dažnai skirstoma į
dalis: folklorinę ir profesionaliąją. Folklorinė — nurodanti, kas
yra tauta, tęsianti istorinį kultūros nenutrūkstamumą, kartų
perimamumą. Profesionalioji — dažniausiai atneštinė kultūra.
Kai profesionalioji susilieja su folklorine, atsiranda tam tikri
tautiniai savitumai. Aš išskirčiau ir saviveiklinį meną. Tai
tarpinė grandis tarp folklorinės kultūros ir profesinio meno.
Nagrinėdami Lietuvos situaciją, turime pripažinti, kad Lietu
vos folklorinę kultūrą mes „nūkirpome" jau po karo. Tada
buvo suformuluota tezė, kad folkloras yra tai, ką sukuria
liaudis, eliminuojant visa, kas nors kiek siejosi su katalikybe,
religija apskritai. Nenorėčiau sutikti, kad šiandien kultūra
egzistuoja tik miestuose. Kaip tik kaimas išsaugojo tos tikro

sios, folklorinės kultūros bruožus. Prisiminkime folklorinių
ansamblių raidą, kuri prasidėjo apie 1965— 71 metus ir kaip
upė užtvindė visą Lietuvą. Kaip buvo bijomasi net jų pirminio
pavadinimo — etnografinis. Atsimename turbūt visi 1975 me
tus. L. Šepetys oficialiai tada pareiškė, kad kultūroje per daug
etnografiškumo, ir veiklesni kultūros vadukai, o ypač parti
niai darbuotojai ėmėsi šią veiklą tramdyti. Tiesa, jų pastangos
nebuvo vaisingos.
Ne ką galėjom prisidėti prie folklorinės kultūros puoselė
jimo ir tie, kurie ja domėjomės. Apie papročius, apeigas poka
rio metais buvo galima rašyti tik uždėjus jiems ateistinę
kepurę. . .
(...)

Profesionaliojoje kultūroje daug gražių pasiekimų, bet ji
negali būti pagrindinis mūsų kultūros sveikatos matas. Būtina
atgaivinti folklorinę (etno) kultūrą, kurios, kaip matau šian
dien, patys neišsaugojom ir gerokai apgadinom.
Kun. A. DAUKNYS: Kultūrą sąlygoja du veiksniai: gyva
srovė ir laisvė. Gyva srovė — tai savaveiksmiškumas, nenu
trūkstamumas, laisvė — tiek oficialioji (išorinė), tiek vidinė.
Tačiau ypač svarbu vidinė laisvė. Kultūra — vidinis procesas, ji
kuria patį žmogų, todėl bažnyčia tiek daug kultūrai skiria
reikšmės. Kiekviena kultūra turi būti asmeniška kultūra. Štai
Paberžės bažnyčios klebonas tėvas Stanislovas — savitas kul
tūros fenomenas: kai pas jį nuvažiuoji — jauti darną, šventu
mą, savotišką kultūros lauką, kuriame pats pasijunti laisvas.
Be kultūros, yra ir daugiau sakralių dalykų, kurie kuria žmogų.
K. GYLYS: Didžiausia mūsų bėda, kad mes orientavomės
ne į žmogų, individualybę, ką akcentavo kun. A. Dauknys,
o į mases. Mums buvo svarbu masinis žiūrovas, masinis
atlikėjas, juk net Dainų šventėse džiaugėmės dalyvių skaičiu
mi, o padaryti šventę pačiam šventės dalyviui pamiršdavome.
2.
JACKŪNAS: Palaikau idėją, kad reikia plėtoti lokali
nę kultūrą. Tai būtų natūralu demokratinėje visuomenėje.
O kol kas būtina bent tiek, kad Kultūros ministerija nesu
voktų savęs kaip kultūros centro, pasaulio ašies, o atliktų me
cenato ir koordinatoriaus funkcijas.
Būtina apibrėžti valstybės, kultūros politikos ir kultūros
santykius. Kultūrą kurti turi visi žmonės. Autentiška kūryba
neįmanoma, pirmiausia, be jos decentralizacijos. O tokioje cen
tralizuoto voratinklio sistemoje, kuri egzistuoja šiandien, gali
me turėti tik stilizuotą saviveiklą — pseudomeno išraišką. Ministerinis mąstymas suformuoja ministerinius stereotipus, o
žmonės dažnai net nesuvokia, kokią žalą kultūrai jie daro.
R. MERKIENĖ: Analizuojant lietuvių kultūrą, matyti, kad
ji labai sudėtinga. Manyčiau, ją būtų galima suskirstyti į 2 dalis:
etninę ir tautinę kultūrą. Etninė kultūra
tai, kas mums išli
ko iš praeities ir dabartinė mūsų buitis, o tautinė — tai, kas
kuriama sąmoningai kaip savo tautos kultūra. Lietuvių kultūra
niekada nebuvo vienalytė. Profesinė kultūra buvo nuolat glo
bojama, turėjo savo mecenatus. Taip, mano nuomom', turėtų
būti ir ateityje. Šalia, žemdirbių kultūros visada buvo elitinė ar
ba inteligentijos kultūra. (. . .)
Negalime sakyti, kad mažai išleista etnografines literatū
ros, tik jos tiražai buvo labai maži. Tad galima suprasti
kultūros darbininkus, kurie, norėdami dirbti dorai, dažnai klys
ta, ir metodinius centrus, kurie, rengdami metodinius leidinius,
net nenorėdami diegia standartizuotą kultūrą. Nemanau, kad
gerai, kai Užgavėnės švenčiamos Dzūkijoje. Kultūros darbi
ninkui reikėtų patarti ne ieškoti recepto renginiui svetur, o
susirinkti medžiagą savo vietovėje.
dvi ( ...)
K. STOŠKUS: Norėčiau grįžti į pradinę poziciją ir pa
bandyti apibrėžti koncepcijos kriterijus. Koncepcija — tai teo
rija. O teorijas kuria teoretikai, asmenybės, individualybės,
mokslininkai, o dar geriau mokslininkų grupė. Tam reikia daug
laiko, specialios mokslo įstaigos arba tam tikros mokslo įstai
gos skyriaus. Šiandien mes galime kalbėti tik apie tam tikrus
kultūros politikos principus. Aš drįstu tvirtinti, kad, nepaisant
kultūros savaimingumo, būtina kultūros politika. Reikalingi
tam tikri principai, kurių privalu laikytis visoms kultūros
įstaigoms. . . Taip aš suprantu mūsų uždavinį: tam tikri bendri
principai, kurių mums privalu šiandien laikytis.
Vienas iš tokių principų, apie kurį jau daug kalbėjome,—
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savaveiksmiškumo principas. . . Visos mūsų kalbos apie su ve
renitetą — savaveiksmiškumo principo siekimas. . . Savaveiksmiškumas pirmiausia gali reikštis „iš viršaus"— kaip decentra
lizacija. Kultūros decentralizacija turi būti vykdoma iki re
gionų kultūros puoselėjimo, iki asmens autonomijos, iki indi
vide savaveiksmiškumo. (. . .)

•
Po šio pokalbio buvo suformuluoti tokie tautos kultūros
funkcionavimo principai:
1. AUTONOM IJA. Kultūra turėtų funkcionuoti autono
miškai kaimuose, parapijose, miestuose ir Respublikoje. Pir
miausia turėtų būti remiami ir palaikomi jau užgimę kultū
riniai judėjimai (draugijos, sambūriai ir kt.). Kultūra turėtų
būti skatinama stabiliomis ir pakankamomis valstybės dotaci
jomis. Valstybė skatina įmones, kooperatyvus, asmenis skirti
dotacijas kultūros ugdymui, mažindama arba atleisdama juos
nuo pajamų ir kitų mokesčių. Prioritetinės tautos kultūros
ugdymo šakos numatomos Lietuvos kultūros politikos prog
ramoje ir remiamos valstybės bei kitomis dotacijomis.
Kultūra negali būti manipuliacijos objektas, negali būti
centralizuota nei Respublikos, nei Sąjungos mastu.
2. SAVAIM IN GUM AS. Kultūra vystosi pagal vietos žmo
nių poreikius ir interesus, istorinę tradiciją, yra skatinama kū
rybinių asmenybių, jų dėka individualizuojama. Kultūra negali
būti valstybinių institucijų reglamentuojama, negali būti for
muojama pagal tam tikras politinės ideologijos nuostatas.
Esant tokiems poreikiams, gali būti vykdomi konkrečių vals
tybinių įstaigų kūrybiniai užsakymai, neprieštaraujantys pag
rindiniams kultūros funkcionavimo principams.
3. STABILUMAS. Kultūra vystosi istoriškai, perimdama ir
plėtodama etninę kultūrą (kurios prioritetas palaikomas nuo
lat puoselėjant ir propaguojant kultūrinį palikimą), tuo įtvirtin
dama savo tautos unikalumą.
Tautos kultūra nedaloma pagal teritorijas (emigracinė,
tarybinė), neskaidoma pasaulėžiūriniu ir žinybiniu principu,
o suvokiama kaip unikalus gyvenimo būdas, leidžiantis pasi
reikšti kiekvienai individualybei ir, kaip visuma, būdingas
tik mūsų tautai.
4. SAKRALUMAS. Tautos kultūra turi atspindėti visos
tautos siekius, jos idealus, būti orientuota į tautos šviesuome
nės pasiektą etinį bei intelektinį lygį.
5. DOROVINGUMAS, SOCIALINIS TEISINGUMAS. Tau
tos kultūra turi būti formuojama kaip veikli žmonių savitarpio
bendravimo gryninimo, žmogaus vertės puoselėjimo priemo
nė.
6. ATVIRUMAS. Tautos kultūra atvira viso pasaulio kul
tūros pažangiausioms tendencijoms, kurios yra natūraliai aku
muliuojamos, o tautos kultūros charakteringiausi, vertingiausi
pavyzdžiai yra propaguojami kitose šalyse.

R. OZOLAS: Kultūros funkcionavimo principuose turėtų
būti apibrėžtas kultūros subjektas — žmogus. Kultūrą gaivinti
turime pradėti nuo žmogaus gaivinimo.
D. TRINKŪNAS: Šiandien mums iškyla labai daug stra
teginių uždavinių. Manyčiau, kad suformuluotus principus
ir struktūrą šiandien turėtume priimti kaip pagrindą, kad
galėtume žengti į priekį. Tik šiandienai nereikėtų akcentuoti
prioritetinių kultūros sričių. Jas turėtume nurodyti pačioje
programoje.
Manyčiau, reikia pradėti dirbti ir organizacinį kongreso
rengimo darbą.
N. VĖLIUS: Bandydami kultūrą išskirstyti į struktūrines
dalis, elgiamės teisingai, nes kitaip negalėsime susikoncentruo
ti darbui. Tik abejoju dėl kai kurių skyrių, tiksliau jų pava
dinimo: „buities kultūra", „laisvalaikio kultūra". Dėl prioriteti
nių kultūros sričių: manyčiau, būtina iškelti tiek etninę, tiek
profesionaliąją kultūrą.
A. JUOZAITIS: Man atrodo, kad prie 6 nurodytų principų
vertėtų dar pridėti saviauklą. Aš suprantu, kad 3-uoju principu,
kuriuo akcentuojama kultūrinė atmintis, turima omenyje tradi
cijų perimamumas. Tai gerai. Bet būtina pabrėžti personalinį
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kultūros pobūdį. Visi kiti kultūros principai objektyviai atspin
di, kas yra šiuo metu, bet, norėdami atsakyti į klausimą,
kas yra visa ko pamatas, turime atsigręžti į žmogų, pabrėžti
individualųjį kultūros pamatą. Jau pirmuosiuose kultūros api
brėžimuose buvo fiksuojama auklėjimo, saviauklos, švietimo
svarba.
Kun. A. DAUKNYS: II Vatikano susirinkimas ypač akcen
tavo personalinį požiūrį, ir tai turėtume įtvirtinti mūsų kultūros
sampratoje.
R. OZOLAS: Mūsų atskaitos taškas būtinai turi būti žmo
gus, jo etnokultūra. Kiekvienam žmogui tai, kas yra ne jo, jo
tampa tik per laisvą apsisprendimą.
A. JUOZAITIS: Saviauklos įgūdžio principas daugelyje
šalių jau prarastas. Mes laimingi, turėdami jo užuomazgas.
Tik Pabaltijyje egzistuoja individualus saviauklos principas, ir
lik todėl mes galime šiandien pakilti.
K. STOŠKUS: Mano nuomone, šiuo konkrečiu atveju mums
svarbiau tauta negu atskiras žmogus.
(...)
R. OZOLAS: Kad musų sąmonėje ir visuomenės sampratoje
neviešpatautų chaosas, manau, prioritetus visgi reikėtų pasi
rinkti. Jie turėtų funkcionuoti bendrame kultūros mechanizme.
(...)

D. TRINKŪNAS: Kaip Jūs įsivaizduojate Kultūros Tary
bos prie A T veiklą? A r nedubiiuos ji jau veikiančių specia
lizuotų A T tarybų? Kas jose dirbs?
R. OZOLAS: Manome, kad pereinamuoju laikotarpiu neiš
vengiamas elementas — ekspertų tarybos prie Aukščiausiosios
Tarybos. Politiniai institutai pas mus kol kas pusgyviai. Tauta
bando rasti atsakymą, kas jai tiesiogiai atstovautų. Todėl
kultūros darbininkai šaukia savo kongresus ir juose išrenka
savo atstovus. Tai, kas numatoma institucionalizuoti, šios
tarybos yra rengiama, derinama su deputatų tarybomis (įsta
tymai, nuostatos, įsakai). Jeigu specializuotos tarybos nuomo
nė nesutampa su deputatų tarybos nuomone, ji turi teisę savo
klausimus pateikti Prezidiumui arba sesijai. Tokia taryba
(komisija) kuriama nuolatiniam darbui, veikia nuo vieno kul
tūros darbininkų kongreso iki kito. Kol bus neveiklios po
litinės institucijos,— tai vienintelė protinga alternatyva. Bet
kokioje valstybėje žmogaus ir valstybės interesai ne visada
sutampa. Tai normalus dalykas. Vadinasi, taryba pakyla virš
visų institucinių ir valstybinių dalykų. Visi kultūriniai žmonių
interesai, kultūrininkų problemos turi rasti atgarsį šioje tary
boje. Na, o vykdom ieji komitetai, kurie yra politinės val
džios įrankis, daugiausia, ką gali sau leisti, tai turėti V K pir
mininko pavaduotoją kultūrai, kuriuo dažniausiai turėtų tapti
dabartinis kultūros skyriaus vedėjas, turintis pakankamai kom
petencijos.
(...)
G. KVIESKIENĖ: Viskas priklauso nuo to, kaip bus panau
doti kultūrai reikalingi žmonės, pvz., R. Vitaitė, D. M ala
kauskienė, P. Blaževičius, J. Danielienė, A. Sabaliauskas ir daug
kitų, kurie tokiu atveju ir turėtų būti vykdomųjų komitetų
pirmininkų pavaduotojai.
A. JUOZAITIS: Ne visi suvokiame, kad labai svarbu
Kultūros tarybai turėti savo tribūną jau šiandien. Pvz., Estijoje
kultūros taryba turi periodinę radijo laidą, kurioje sprendžia
labai svarbius politinius ir visuomeninius klausimus. To ir mes
turime pasiekti, būtinai. Be savo veiklos viešumo mes nesu
gebėsime savo minčių operatyviai perduoti visuomenei.
R. OZOLAS: Televizijos „ Atgimimo banga", kultūros stra
tegijos laida ir ūkio dalykus sprendžianti laida sudarytų
gražią visumą. Tai būtų vertingiausi žingsniai einant į demok
ratiją. Mąstymo procese turi dalyvauti visa tauta.
(...)

Etninės kultūros prioritetas turėtų pasireikšti kaip univer
salių pasaulėjautos principų pritaikymo, subalansavimo ir
atramos taškas. Visa civilizacija, krikščionybė buvo savotiškas
unifikavimo galimybių pagrindas. Jei racionalumas ir toliau
bus pagrindiniu mūsų gyvenimo principu, bet ne vieninteliu,
turi atsirasti vietos ir etninei kultūrai kaip alternatyvai.
Neįmanoma nieko absoliutinti, bet atramos taškas man yra
ž mo gus.
K. STOŠKUS: A r sugebėsime apibrėžti tautinę kultūrą, jei

išeities tašku pasirinksime individą? Gausime autonomizuotas
visuomenes. . .
R. OZOLAS: Tada tautinės kultūros problemos tampa
asmenybės tapsmo problema. Tautos išsilaisvinimas galimas tik
per individo išsilaisvinimą.
(...)

M es— už

•
Po šio pokalbio buvo nuspręsta prašyti kultūros problemų
svarstymui laidos televizijoje, patikslinta kultūros samprata, į
vieną tapatumo principą sujungti stabilumo ir atvirumo prin
cipai. Toliau diskusijas tęsė probleminės grupės.

„Kultūra yra istoriškai susiklostęs žmonių gyvenimo bū
das, jungiąs juos į etnines, regionines, valstybines ir kitas
socialines bendrijas, pasireiškiantis kalba, papročiais, apran
gos, pastatų ypatybėmis, savitomis kūrybos, galvosenos, pasau
lio suvokimo, elgsenos formomis, vertybių sistemomis ir pan.
Tautos kultūra — tai jos savitos (etninės) prigimties, uni
kalios istorinės patirties, ypatingų geografinių bei politinių
sąlygų padarinys, užtikrinąs jos egzistavimo, produktyvios
veiklos ir išlikimo galimybę. Kultūra vienija tautą, palaiko
jos identitetą, sudaro jos nuolatinio atsinaujinimo prielaidas.
Kartu ji yra vienas iš daugelio visuotinai reikšmingų žmo
nijos įsitvirtinimo pasaulyje būdų. Kultūrą kuria žmogus: ji
jam reikalinga ir jam priklauso. Ji būtina tiek, kiek padeda
žmogui gyventi. Be žmogaus ir nesiejama su žmogaus gyve
nimu ji prasmės neturi.
Kiekvienos tautos kultūra egzistuoja sąveikaudama su ki
tomis kultūromis; dėl to ir mūsų kultūra yra civilizuotos
krikščioniškos Europos kultūros bei pasaulio kultūros kompo
nentas. Bet tai autonomiškas komponentas, suformuotas ir
ištisus amžius vartotas savo suverenitetą iki šiol tebegulan
čio subjekto — lietuvių tautos.
Visuomenės gyvenimo biurokratizacija ir dehumanizacija,
griežta jo reglamentacija, supercentralizuotas valdymas unifi
kavo visų tautų kultūrą, suardė jų etnines šaknis ir natūralią
savireguliaciją, sukūrė fasadinį, paradinį ir plakatinį kultū
ros apvalkalą, maskuojantį visuotinį pakrikimą ir persekiojamą
apolitinę opoziciją, sutrikdė normalius ryšius su visu civili
zuotu pasauliu.
Su pertvarka prasideda kultūros atgimimas: jos DECENT
RALIZACIJA, DEMOKRATIZACIJA, H U M ANIZACIJA. Šie
procesai turi sugriauti visuotinį gyvenimo reglamentavimą,
siaurą politinį visų kultūros sričių normavimą, padaryti kiek
vieną žmogų savo gyvenimo šeimininku, sugrąžinti sutryptą
orumo jausmą, pažadinti užmigusią sąžinę, atgaivinti ištrintą
istorinę atmintį, pasitikėjimą savo jėgomis ir pagarbą kiekvie
nam žmogui, atstatyti atsakomybę už savo darbą, gamtinę
aplinką, už save patį ir ateinančių kartų likimą. Kad tas pro
cesas nesustotų, bet pasidarytų gilesnis, radikalesnis ir nuo
seklesnis, būtina kultūros politika.

Gerbiami skaitytojai, „Liaudies kultūroje'1 spausdinome
Nuostatą dėl šiuolaikinės Lietuvos kultūros įstaigų veiklos.
Rajonų ir miestų kultūros skyriams ir rajoniniams (miestų)
kultūros namams papildomai darbo tvarka buvo nusiųstas
kultūros namų statuso projektas, kurio pagrindiniai teiginiai
deklaravo kūrybos savarankiškumą, veiklos įvairumą pagal
finansines galimybes, materialinę bazę, darbuotojų kompeten
ciją ir kt. Kai kuriuose rajonuose ir miestuose šie dokumentai
buvo aptarti drauge su kultūros darbuotojais, rajonų vado
vais, mokytojais ir kt. Iš atsiliepimų matyti, jog iš esmės
jiems pritariama, be to, vietose pradedama mąstyti savaran
kiškai, ir tai mus labai džiugina. Šiame numeryje spausdina
me Kauno rajone vykusio aptarimo, kuriame dalyvavo per
30 kultūros, partijos ir tarybų darbuotojų bei mokytojų, pa
sisakymus.

„Siekti, kad kultūros namai savo darbo turiniu atitiktų
šiandieninius gyventojų kultūrinius poreikius, pripažinti lais
vą, nevaržomą, nereglamentuotą kultūros namų ir kultūri
ninkų veiklą, atitinkančią tautinės kultūros koncepciją ir
vietos kultūros tradicijas“
Iš Nuostatos dėl šiuolaikinės kultūros
įstaigų veiklos

ZBIGNEVAS STEPONAVIČIUS, LTSR nusipelnęs kultūros
švietimo darbuotojas, Kauno rajono tarpūkinio statybos tresto-aikštelės partinio komiteto sekretorius: A r jaučiate, kad
kultūriniame gyvenime tam tikri procesai kartojasi? Žmonės
patikėjo tautiniu atgimimu, ir vėl gimė ryšys tarp kultūrinių
renginių organizatorių ir gyventojų. Svarbiausia — ką duoda
me žmogui, turinys. Nuostatoje mūsų uždaviniai labai aiškiai
suformuluoti, aš jiems pritariu.

VYTAUTAS POVILAITIS, Rokų kaimo kultūros namų me
no vadovas, LTSR kultūros žymūnas: Apie laisvą, nevaržomą
kultūros darbuotojo veiklą lig šiol nebuvo kalbos. Iš įpročio
mes ir toliau senu keliu riedame. Vertina mūsų darbą v i
si — kas jį išmano ir kas ne. Kitas dalykas, kad ne visados
metodininkai ir kiti darbuotojai pateisina specialisto vardą.
K. STOŠKAUS redakcija. Tačiau kūrybingam žmogui leiskim dirbti nevaržomai, nemin
kime jam ant kulnų — greičiau, greičiau — rytoj reikės kon
certuoti. . . Aš tik už gerą, kvalifikuotą kultūros darbuotoją,
kuriuo galima pasitikėti, kurio nereikia kontroliuoti — tik
TAPATUMAS. Kultūra yra kultūra tiek, kiek ji atitinka tada pateisinsime labai svarbų, mano manymu, Nuostatos
žmogaus idealus, padeda jam gyventi ir save ugdyti. Kultūra punktą — pripažinti laisvą, nevaržomą, nereglamentuotą kul
vystosi istoriškai perimdama etninę kultūrą, kurios prioritetas tūros namų ir kultūrininkų veiklą.
palaikomas nuolat puoselėjant bei propaguojant kultūrinį pa
DALIA JURNIENE, Vilkijos miesto kultūros namų cho
likimą ir tuo įtvirtinant savo tautos unikalumą. Tautos kul reografė: Pritariu Vytautui, kad negerbdami, nevertindami
tūra nedaloma į atskiras teritorijas, neskaidoma pasaulėžiū kultūros darbuotojo triūso, mes toli nenukeliausime. Žmonių,
riniu ir žinybiniu principu, suvokiama kaip unikalus gyveni ypač kaime gyvenančių, kultūrinis lygis žemas, dažnai jie
mo būdas, leidžiantis pasireikšti kiekvienai individualybei patys nežino, ko nori: arba neina į renginius, arba nepagrįstai
ir būdingas mūsų tautai. Tautos kultūra atvira viso pasaulio juos kritikuoja. Kalti buvome ir mes, ir tie, kurie skubotai va
pažangiausioms kultūros tendencijoms, kurios yra natūraliai rydavo ar kviesdavo mus į sceną, kai jautėmės esą tam ne
akumuliuojamos, t. p. tautos kultūros charakteringiausi, ver pakankamai pasirengę. Valdžiai reikia — gali negali — rodytingiausi pavyzdžiai yra propaguojami kitose pasaulio ša kis. Tai baisu! Saviveiklininkai taip pat žmonės, jie turi vertės
lyse.
jausmą. Kultūros darbuotojui šiuo klausimu reikia turėti tvirtą
nuomonę ir būti padėties šeimininku, tik tada jį ir jo darbo
Parengė GIEDRE KVIESKIENE rezultatus vertins.
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savarankiškumą
Z. STEPONAVIČIUS: Būtinai turi būti nustatyti kriterijai,
pagal ką vertinti kultūros darbuotojo darbą. Meno saviveik
lai lengviau — anksčiau ar vėliau scenoje pamatysi, o
klubininko? Dabar dažniausias įvertinimas — patiko arba ne
patiko. Pagaliau ir darbo apimtis kiekvienam turėtų būti nu
matyta
kiek ir ko reikia tai pareigybei pateisinti. Turi
būti vertės matas! Ir atlyginama pagal vertę!
REGINA SALTONIENE, Čekiškės vidurinės mokyklos mokyloja, vadovaujanti Čekiškės kultūros namų vaikų ir viduti
nio amžiaus žmonių šokių kolektyvams: Kultūros specialistų
veikla tada atitiks gyventojų kultūrinius poreikius, kai jie
nevaržomai galės plėtoti tą sritį, kuri, jų manymu, reikalin
giausia, o ne „iš viršaus" nurodytą. Nereikėtų, kaip iki šiol, kul
tūros namų darbą vertinti pagal meno saviveiklos kolektyvų
ar renginių skaičių. Reikia žinoti ir įvertinti tai, kad bendrau
ti su žmonėmis, suburti juos kūrybinei veiklai, rinkti įvairią
dokumentinę medžiagą yra kur kas sunkiau ir sudėtingiau
negu dirbti jau suburtame kolektyve. Dažnai spaudoje ir įvai
riuose susirinkimuose išgirsti labai neteisingų kultūros darbuo
tojų veiklos vertinimų. Manau, kad patys kultūros darbuotojai
pernelyg retai rašo ir šneka apie savo darbo specifiką. Gal
jiems patinka būti tokiems priklausomiems, ujamiems ir kri
tikuojamiems?
Susipažinusi su Nuostata, supratau, kad rimtas dokumentas
gali būti įduotas į rankas kultūros darbuotojams, tegul tik
jie dirba, nes daugeliui dar labai toli iki tikrojo darbo.
„Klubininkystė kaip mokslas neatspindėjo lietuvių liaudies
kultūrinių tradiciją masiniai renginiai ir klubinis darbas bu
vo grindžiami politizuota kultūra ir dirbtinėmis jos formomisr tuo ignoruojant tautinę kultūrą, menkinant kultūros namų
autoritetą ir kultūrininko prestižą."
Iš Nuostatos dėl šiuolaikinės kultūros
įstaigų veiklos
VIOLETA VISOCKIENĖ, Užliedžių kaimo kultūros namų
direktorė: Aš esu beraštė tautinėje kultūroje. Užaugau komu
nisto šeimoje, kuri neturėjo jokio supratimo apie liaudyje
gyvas tradicijas, kurioje nebuvo kalbos apie tautinę kultūrą.
Negavau apie tai jokių žinių nei mokykloje, nei studijuodama
kultūrinį švietimą. Šiandieną aš turiu pradėti viską nuo pra
džių, nors kultūros namuose abu su vyru dirbame antrą dešimt
metį. Mano Užliedžių apylinkė garsėja naujomis tarybinėmis
tradicijomis, kurioms aš kūriau scenarijus, organizavau ren
ginius. Netgi pavyzdžiu kitiems buvau laikoma. O šiandieną
gėda, kad to, kuo gyveno ir gyvena mano kaimo žmonės, aš
nesupratau ir nesu jiems tiek artima, kiek galėčiau būti, jeigu
ne tas ideologizuotas mano darbo turinys. Pastangų dėta daug,
o kokia tikroji jų vertė? Todėl mūsų, kultūros darbuotojų auto
ritetas ir menkas, kad liaudis eina į vieną, o mes — į kitą
pusę. Tokie laikai buvo. . .
V ID IM A N T A PAŠKAITIENĖ, LKP Kauno rajono komiteto
ideologijos skyriaus vedėja: Nuostata dėl šiuolaikinės Respub
likos kultūros įstaigų veiklos — labai geras dokumentas, pa
sistengsiu su juo dar giliau susipažinti. Aš pritariu nuomonei,
kad kultūros įstaiga — visiškai savarankiškos kultūrinės veik 
los baras. Pagaliau reikia visiems pripažinti, kad kultūrinin
kas — kūrybinis darbuotojas. Pripažįstu, kad diktavimas iš v ir
šaus, nuolatinė (taip pat ir mūsų partijos komiteto) kontrolė,
įpareigojimai ir nurodymai varžė, slėgė nuoširdžiai dirbantį
kultūros darbuotoją. Tik reikia pripažinti ir tai, kad ne tiek

5

daug gerų kultūros darbininkų turime, tokių, kurie savo dar
bui ir savo žmonėms būtų pasišventę. . . Tačiau tai mūsų visų
kaltė. Menkai atlyginamas, prastoje materialinėje bazėje dir
bdamas, o dažniausiai dar ir ne kažin kokį žinių bagažą tu
rėdamas, ne kažin ką ir padarysi. Aš manau, kad partinės orga
nizacijos sekretorius turi ne diktuoti, nurodinėti, o padėti.
ARŪNAS BUČNYS, Noreikiškių vidurinės mokyklos di
rektorius: Kodėl šiandieną tarp kultūros darbuotojų ir m oky
tojų dažniausiai nėra kontakto? Dauguma meno saviveiklos
kolektyvų vadovų dirba su vaikais, ir tai mus labai džiugina,
tačiau režisieriai, klubininkai nei į savo renginius mus k vie
čia, nei kūrybinei veiklai skatina. Viena iš priežasčių, many
čiau, yra ta, kad tas jų klubinis darbas standartizuotas, į kaž
kokius rėmus įspaustas. Puikiai visi žino (o jei nežino, tai turė
tų išsiaiškinti), kad mokyklose užgesę mokykliniai teatrai,
prasti poilsio vakarai, tai ir imtųsi dirbti šioje bazėje. Vis tas
varžymas, vis ta neobjektyvi nuomonė: jeigu specialistas dirba
ne kultūros namuose, tai jis ir nedirba. Svarbu, kad dirba, o ne
kur dirba. Ir atlyginti žmogui reikia žmoniškai, ne mažiau kaip
mokytojui.
„Pasiūlyti Respublikos rajonų kultūros skyriams pakeisti
dabartinį kultūros namų pavadinimą nauju, atitinkančiu dar
bo turinį, veiklos profilį, vietos sąlygas ir kultūrininkų ga
limybes."
Iš Nuostatos dėl šiuolaikinės kultūros
įstaigų veiklos
ARVYDAS MIČIULIS, Rajoninių kultūros namų direkto
rius: Iš 28 rajone esančių kultūros namų tik 11-os materia
linė bazė atitinka kuklius reikalavimus. Rajoniniai kultūros
namai — tai 6 kabinetai, be salės Kauno miesto centre. Sąlygos
darbui nepavydėtinos tenka pastoviai nuomoti salę semina
rams, renginiams.
Kultūros namų pavadinimo nepateisina 17 kultūros namų.
Manau, kad vietose ūkių, apylinkių vadovai, kultūros darbuo
tojai, pasitarę su žmonėmis, nutars, kaip jiems vadintis, kokią
veiklą pagal jų galimybes plėtoti. Daugelis kultūros namų
direktorių pritaria šiai nuostatai.
RITA URBONAVIČIŪTĖ, Rajoninių kultūros namų vyres
nioji metodininkė: O kaip bus su Sąjungoje nustatytomis kul
tūros namų kategorijomis, kurios lig šiol tebevaržo ir sąly
goja kultūrinio darbo apimtį, o tuo pačiu ir krūvį? Seniai lai
kas jų atsisakyti. Jeigu ne tos kategorijos, nebūtų buvę pri
rašinėjimo ir niekas nevadintų kultūros darbuotojų „buhal
teriais". Padirbusi stagnacijos dešimtmetį direktore, gerai
išmokau skaičiuoti. . .
VYTAUTAS TAMOŠAITIS, J. Biliūno kolūkio pirmininkas:
Materialinė bazė neatsiejama nuo kultūros. Gėda man dėl
medinio, krosnimi kūrenamo pastato, kurį tebevadiname kul
tūros namais. Juose vyksta jaunimo šokių vakarai, įsirengė
patalpas jaunimo klubas — tegul ir vadinasi Jaunimo klubu,
o tautiniai vakarai, profesinių kolektyvų koncertai, žemdirbių
susibūrimai vyksta mokyklos salėje, juos parengti padeda
kultūros namų direktorė N ijolė Grinienė, mokytojai. A rg i
tai blogai? Reikia rasti išeitį, kol neišgalime geresnių kultū
ros namų pastatyti. Manau, kad ūkiui išlaikyti kultūros dar
buotojus nėra sudėtinga — pasiskaičiuosime ir padarysime at
lyginimą ne mažesnį kaip 200 rb. Tik ar neatims iš jūsų tų
biudžetinių lėšų, kurios dabar skirtos? Kitus darbuotojus paskatintumėt. . .
LINAS ALIUŠKEVIČIUS, Lietuvos žemės ūkio mechani
zacijos ir elektrifikacijos mokslinio tyrimo instituto eksperi
mentinio ūkio partinio biuro sekretorius: O gal kultūros na
mus nukreipti ūkiskaitos keliu, kad patys išsilaikytų ir bū
tų suinteresuoti gyvesne, praktiškesne veikla? Kokia perspek
tyva pasirinkti kultūros namų tipus?
V. VISOCKIENĖ: Jeigu kultūros įstaiga dirbs tik tai, kas
duoda piniginę naudą, mes dar labiau degraduosim. Pasižiū-

rėkim, kas atsitiko su mokamais radijo pageidavimų koncer
tais.
Z. STEPONAVIČIUS: Manyčiau, yra du būdai, kaip kultū
ros įstaigai normaliai finansiškai funkcionuoti.
1. Jeigu apylinkės biudžete būtų daugiau lėšų, skirtų kul
tūrinėms reikmėms tenkinti (o jų turėtų būti), reikėtų visus
renginius rengti pagal iš anksto pateiktą sąmatą — aš jums
savo darbo rezultatą, jūs — pinigus į kultūros įstaigos spe
cialųjį fondą (reikia jį turėti).
2. Profesionalių kolektyvų koncertus, spektaklius, ūkio
ataskaitinius susirinkimus, konferencijas ir kitus svarbius
susibūrimus rengti ūkio sąskaita (pavedimu). Juk dabar visos
koncertinės organizacijos turi savo sąskaitas banke arba kul
tūros fondą. Tai ne anksčiau, kai po 5 ar 6 šimtus reikėdavo
grynais mokėti. . .
VIDA GELČIENĖ, rajono vykdomojo komiteto pirmininko
pavaduotoja: Svarstomosios Nuostatos projektas numato sava
rankišką kultūros darbuotojo veiklą. Kultūros skyriaus vedėja
J. Danelienė su kiekvieno ūkio vadovais detaliai aptarė, kaip
gerinti kultūrinę veiklą ir kaip padidinti darbuotojams atly
ginimus. Išvada — daugelis vadovų supranta kaimo žmonių,
jų vaikų kultūrines reikmes, taigi ūkiams perduoti kultūros
darbuotojus nebaisu. Be to, jie tada turėtų tas pačias p rivi
legijas, kaip ir kiti specialistai, o ūkiai būtų suinteresuoti iš
laikyti savo kultūrininkus. Tik nereikėtų varžyti jų savaran
kiškumo.
JONAS OLKŠTINAS, Lietuvos vaisių ir daržovių ūkio
mokslinio tyrimo instituto Metodinės informacijos skyriaus
vedėjas, Babtų tautinio klubo narys: Labai jau nuvertinę
esame kultūros darbuotoją. Jo darbas turi būti atlyginamas
ne prasčiau kaip žemės ūkio specialisto, kad jam nereikėtų
auginti svogūnų, česnakų, turguje stovėti su gėlėmis ar už
darbiauti keliose vietose. Laiko savišvietai, menui kultūros
darbuotojui reikia daugiau negu artojui.
Rajono vykdomasis komitetas turėtų priimti sprendimą,
kad ūkiai privalo išlaikyti savo kultūros įstaigas ir jų dar
buotojus. O tų valstybės skiriamų kapeikų dar negreitai pa
daugės, esu įsitikinęs. .. O kaip vadinsis kultūros centras,
visai nesvarbu. Svarbiausia, kad žmones yiliotų.
ARTURAS MACKEVIČIUS, Raudondvario apylinkės vyk
domojo komiteto pirmininkas, jaunimo klubo „Kontrastas"
įkūrėjas, ilgametis jo prezidentas: Puikus dokumentas šis
kultūros namų statutas, tik reikia kiekvienam prisitaikyti jį
savo sąlygomis — atsižvelgti į kultūros bazę, darbuotojų kva
lifikaciją. Reikia pasirinkti tinkamą veikios profilį. O išsisėmus
arba pasikeitus kūrybiniams darbuotojams, galima ir veik
lą pakeisti. Mes visada jautėme, kad griežti normatyvai —
nesąmonė. Štai mūsų buvę zoniniai kultūros namai privalėjo
turėti ratelių, būrelių, žiūrovų, lankytojų tiek (bent jau ne ma
žiau), kiek nurodyta normatyvuose. Mūsų kultūros namuose
gausu saviveiklininkų, vien chorą lanko apie 50 dainininkų.
Kam reikalingi tie normatyvai, svarbu, kad žmonėms būtų
kuo užsiimti. Apylinkių vykdom ieji komitetai galėtų daugiau
padėti kultūros namams, tačiau reikėtų visų apylinkėje esan
čių organizacijų, ūkio lėšas socialinėms kultūrinėms reikmėms
kooperuoti būtent apylinkės vykdomajame komitete, o ne
išblaškyti. Tada galėtume ir atlyginimų problemą išspręsti.
Kultūrinis kaimo žmonių aptarnavimas — ne vien kultūros
darbuotojo reikalas, ir reikėtų vieną kartą tai visiems su
prasti.

Spektakliui
Keturakio komedija „Amerika pirtyje" — iškilus lietuvių
dramaturgijos ir teatro jaunystės faktas. Neginčijama pirme
nybė teikiama šiam kūriniui kaip meistriškai parašytai lietu
viškai pjesei ir kaip pirmą kartą spaudos draudimo laikotar
piu Lietuvos mieste Palangoje mėgėjų suvaidintai pjesei.
„Amerika pirtyje" su triumfu apkeliavo šimtus lietuviš
kųjų vakarų scenų, žadindama ir stiprindama žiūrovų tautinę
savimonę, diegdama ir ugdydama teatrinę kultūrą. Ji padėjo
mūsų aktoriams ir režisieriams iškopti j profesionalaus te
atro lygmenį.
Šio istorinio spektaklio 25 metų jubiliejaus proga pjesė
„Amerika pirtyje" buvo pastatyta Lietuvos Respublikos Valsty
bės teatro scenoje Kaune. Ją režisavo Borisas Dauguvietis,
vaidino aktoriai profesionalai. Palangos vaidinimo 75 metų
jubiliejui Kauno valstybinis dramos teatras spektaklį „Ameri
ka pirtyje" parengė labai išmoningai (režisierius Valdas Lencevičius, dailininkė Janina Malinauskaitė), su kupletais, daino
mis, šokiais ir muzika (kompozitorius Teisutis Makačinas).
Taigi Keturakio komedija ir jos vaidinimas Palangoje,
sakytume, apaugo storu kultūros klodu. Be atgarsio nepraleis
tas nė vienas žymesnis vaidinimo jubiliejus, prirašyta ir pa
skelbta daugybė straipsnių, įvairaus pobūdžio studijų. Apie
komedijos „Amerika pirtyje" autorių turime plačią Vinco Kuz
micko (1936— 1982) monografiją „Antanas Vilkutaitis-Keturakis" (1981). Beveik tuo pačiu metu Amerikoje (Klivlende)
parengta ir išleista A. Vilkutaičio brolio Juozo dukters Biru
tės Vilkutaitytės-Gedvilienės knyga „Tikrasis Keturakis ir jo
raštai" (1979). Knygos autorė kategoriškai tvirtina, kad „Ame
rikos pirtyje" autorius yra Juozas Vilkutaitis-Keturakis. Taigi
kiek aprimęs ginčas dėl komedijos „Amerika pirtyje" autorys
tės vėl atsinaujina. Manyčiau, kad ši komedija buvo sukurta
vienokiu ar kitokiu būdu bendradarbiaujant abiems broliams
Vilkutaičiams. Bet ginčą galutinai išspręsti palikime literatū
rologams.
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„A m erika p irtyje11— 90
Spektaklio „Amerika pirtyj e" 90-mečio proga spausdiname
vieno pagrindinių organizatorių — Liudo Vaineikio (1869—
1938) — prisiminimus, kurie jo žmonos rašytojos Stasės Vai
neikienės (1884— 1948) valia buvo publikuoti žurnale „Kar
das" (1938.— Nr. 5.— P. 118— 122). Kalba netaisyta.
A N T A N A S VENGRIS

20/VII. 1923 m. Palanga.
L. VAINEIKIS

IŠ ATSIMINIMŲ
apie pirmąjį vaidinimą Palangoj Keturakio
veikalo „Amerika pirtyje".
Švenčiant šiandien 24 metų sukaktuves pirmojo suvaidinimo Palangoj Keturakio komedijos „Amerika pirtyje", no
rėčiau ir aš parašyti keletą žodžių atminčiai ir pagerbimui tų.
neskaitlingų veikėjų, iš kurių ne visi sulaukė šios brangios
mums dienos, kai prieš 24 metus pirmą sykį buvo suvaidin
ta „Amerika pirtyje", mums tebesant po jungu žiaurios rusų
valdžios, kuri buvo pasiryžusi mus jei ne visai išnaikyti, tai
bent gerokai aprusinti. Kas tam rusinimui buvo daroma, dau
gumai iš mūsų gerai žinoma, todėl nekalbėsiu apie tai, bet
trumpai papasakosiu, kiek atsimenu, su kokiomis kliūtimis
ir varžymais pavyko visgi tuomet pastatyti scenoj šią .visai
nepolitinio ir nekalto turinio „komediją". Kaip visiems gerai
žinoma, 1899 metais lietuviams dar nebuvo grąžinta spauda,
bet dramatinė cenzūra (Petrapily) jau pradėjo leisti (rankraš

čiuose) vieną-kitą dramatišką veikalą, suprantama, nekalčiau
sio turinio, statymui viešoje scenoje, bet ne Lietuvoje, o tik
didesniuose ne Lietuvos miestuose, kaip Petrapily, Rygoj
ir t. p., kame rasdavosi mėgėjų kuopelės ar bent pripuolami
„artistai".
Kadangi tuomet (1899 metais) Palanga priklausė prie Kuršo
(Kurlendijos gubernijos), tai susitarę keletas lietuvių veikėjų
nutarė pabandyti išgauti iš rusų valdžios įstaigų tam tikrą
leidimą, nors sulig Kuršo įstatymais jokių atskirų leidimų ne
buvo reikalinga, jei veikalas buvo įtrauktas į sąrašus, kurie
buvo spausdinami rusų vyriausybės žiniose (Pravitelstvenny
Viestnik). „Amerika pirtyje" jau buvo leista viešai statyti,
bet sąrašuose tas veikalas dar nebuvo paminėtas, todėl Palan
gos policmeisteris Nikitinskis nepasidrąsino savo galia duoti
sutikimą — vaidinti „Ameriką pirtyje". Ilgą laiką Nikitinskis
net neb.esįkalbėjo su mumis dėl leidimo vaidinti šį ar kitą
dramatišką veikalą, bet pagaliaus pasisekė man jį (Nikitinskį) prikalbėti, kad savo vardu pasiųstų Kuršo gubernatoriui
telegramą, kad pastarasis duotų savą sutikimą suvaidinti labda
ringam tikslui „Amerika pirtyje", kuri, kaip minėta, drama
tinės cenzūros jau. buvo leista vaidinimui (iš rankraščio). A t
sakydamas į telegramą, Kuršo gubernatorius (Sverbiejevas)
pareikalavo .iš .Nikitinskio pristatyti jam vertimą viso teksto
„Am, pirt." į rusų kalbą, ko padaryti, suprantama, nebuvo
galima per trumpą laiką. Man vėl prisėjo aiškinti Nikitinskiui,
kad vertimą pristatyti nėra galima, kad geriau jisai praneštų
gubernatoriui trumpą to veikalo turinį, iš kurio bus matoma,
jog šiame veikale jokios politikos nesama. Laimei, Nikitins
kis sutiko tai padaryti, ir su pagalba savų policininkų (Skudikio, Kalno, Vilko ir Mikuckio, kurie visi žemaitiškai mo
kėjo kalbėti ir galėjo Nikitinskiui išversti į rusišką kalbą) buvo
pirma sustatytas raštas su trumpu „Amerika pirtyje" turiniu,

ir paskui išsiųsta Kuršo gubernatoriui antra telegrama, kad
leistų pastatyti čia, Palangoj, minėtąjį veikalėlį scenoje. Į pas
tarąją telegramą Kuršo gubernatorius atsakė, kad jisai pavedęs
leidimą ar neleidimą vaidinti „Amerika pirtyje" nuožiūrai
paties Nikitinskio. Gavęs tokį dokumentą, Nikitinskis labiau
ėmė pūstis ir visai nebenorėjo rokuotis su mumis lietuviais,
kurstomas prie tokio nusistatymo musų „kaimynų" ir geradėjų vietinių lenkuojančių žemaičių ir lenkų. Nenorėdami nu
traukti jau gana toli pastūmėto pasiruoš iamo j o prie vaidini
mo darbo, nutarėme iš naujo su Nikitinskiu pradėti derybas.
Nors tebebuvau *po policijos priežiūra, kaipo neištikimas,
vienok prisėjo ir vėl tas derybas vesti man, nes vieni baidėsi,
kiti nenorėjo su Nikitinskiu tartis, kitų jis, Nikitinskis, nesu
tiko prisileisti, pav., studentų ir gimnazistų. . . Kaip mokėdamas
prikalbėjau ir įrodžiau jam, Nikitinskiui, kad iš jo pusės būtų
tik labai gražu, jei toliau nebekliudytų. (Paskui išsiaiškino,
kodėl jisai vilkino, bet mes visi buvom tokie naivūs, kad nė
nesupratome tuomet. Nenorėdamas apie mirusį nieko pikto
sakyti, ir dabar užtylėsiu apie tai). Pagaliau jis labai nenoriai
sutiko leisti vaidinti „Ameriką pirtyje". Gavę vargais-negalais
leidimą, nustatėme vaidinimui dieną: 1899 m. 8 rugpjūčio
seno kalendoriaus, t. y. 20 dieną to paties mėnesio pagal da
bartinį kalendorių. Tuojau sustatėme skelbimą (afišą), supran
tama, rusiškai ir lietuviškai ir, padavę Nikitinskiui pasirašyti
afišos originalą, pasiuntėme į Liepojų atspausdinti. Tai buvo
pirmose dienose šen. stil. rugpjūčio mėn. Tą darbą sėkmingai
ir greitai atliko a. a. Jonas Ambrozaitis. 4 dienos prieš vaidini
mą jau galėjome pradėti klijuoti skelbimus Palangoj ir siųsti
į apylinkes. Bet ir dabar Nikitinskis su savo sėbrais nerimavo
ir vis dar trukdė darbą. Iš nakties rasdavome afišas nudras
kytas. Galima manyti, kad Nikitinskiui šį nelemtą darbą atlikti
padėdavo niekurie mūsų „lenkai", bet nutverti ant karštų
pėdų nieko nepasisekė, nors labai stengėmės tą pasiekti. Pla
tinimą afišų ir klijavimą jų Palangoj su didžiausiu pasišven
timu darė vienas iš artistų — Bekampis (Mongirdas VI.). Turė
jusi geras pažintis su Palangos grapais Tiškevičiais pana Gab
rielė Petkevičaitė visą laiką, kol ėjo derybos su Nikitinskiu,
ieškojo vaidinimui vietos. Tuomet čia, Palangoj, nebuvo nė
atatinkamos salės vaidinimui kurhauze, nė vasarinio teatro
kurhauzo parke (sodne), bet prie uosto tilto buvo stoginė (san
dėlis), kuri jau buvo mažuma pritaikyta dėl scenos. P. G. Pet
kevičaitei paprašius to sandėlio savininkas grapas Vladas Tiš
kevičius sutiko be mokesčio (veltui) duoti jį mums, už ką ta
riu jam širdingą ačiū, nes tuo padidino ir spektaklio pelną.
Kai iš policijos buvo gautas galutinis sutikimas ir atatinkama
vaidinimui vieta, pasidalinta buvo rolėmis. Teisybė, artistai
buvo numatyti anksčiau ir beveik visi jau prisirengę (iš. at
spaustų Tilžėje „Amerika pirtyje" egzempliorių), bet mūsų
nelaimei, keletas tų artistų jau paskutinėse dienose, prieš pat
vaidinimą, ėmė ir atsisakė dalyvauti, pranešdami, jog negalė
sią apskirtu laiku atvykti Palangon. Pavardžių nelaiku atsisa
kiusių nuo vaidinimo nebeprisimenu. Leisdamas vaidinti „Am e
riką pirtyje", Nikitinskis, žinoma, nenumatė, kad tuomi jis
daro nemažą spragą, pro kurią ateityje galės išlysti viešumon
vienas-kitas veikalėlis ir rimtesnio, negu „Amerika pirtyje"
turinio. Čia reikia pridurti, kad kliūtys statyti viešoje scenoje
dramatišką veikalą lietuvių kalba legaliai, taip sakant, buvo
daromos rusų valdžios atstovų, bet moralines kliūtis darė
mūsų vietiniai lenkai, ne tikrieji lenkai, bet išgamos (vištgaidžiai), kurie negalėdami atvirai priešintis, insinuacijomis ir at
kalbinėjimais stengėsi paveikti į vaidintojus artistus ir kitus
veikėjus, kad tik jie nieko nedarytų ir sustabdytų pradėtus dar
bus. Visiems juk buvo aišku, kad spektaklis rengiamas ne dėl
pelno, vienok tie lenkininkai nesidrovėjo prikalbinti mus, jog
vaidinimas neapsimokėsiąs Palangoj, kur vargiai susirinksią
šiek tiek apsčiau žiūrovų (publikos). Atmenu ir dabar vieną
tokią, neva inteligentę, stambaus dvarininko žmoną, su lietu
viška pavarde, kuri prisispyrusi visiems įrodinėjo ir agitavo,
kad vaidinimas neapsimokėsiąs. Susitikus su kiekvienu, kuris
turėjo ryšį su tuo vaidinimu, ta ponia pradėdavo kalbą „czy
oplaca się" vaidinti lietuvių kalba dramatišką veikalą ten, kur
nesą inteligentų lietuvių, o tik lenkai. Liaudis gi dar nesanti
prirengta prie tokio meno. . . ir t. t. Šiame atvejy, kaip gerai

suprantama, buvo spekuliuota nurodyti į mūsų tuščius kišenius, nes iš tikrųjų nepavykus spektakliui, t. y. nesusirinkus
užtektinai publikos, būtų prisėję rengėjams pakelti visas iš
laidas. Bet moralio nepasisekimo jokiu būdu negalėjo būti,
atsimenant, kad rengėjams buvo svarbu pastatyti kokį nors
veikalą viešai ir tuom parodyti, kad lietuviai ne tik dar neišmirė, bet ir nemano išmirti ir tvirtai yra pasiryžę gyventi ir
toliau, priešingai karštam troškimui visų nedorų lietuvių tau
tos priešų. Todėl negalėjo būti moralio nepasisekimo, kad
ir būtų buvęs materialis nuostolis, kuriuo norėta buvo mus
išgąsdinti. Mūsų laimė, kad nebuvo jokio materialio
nepasisekimo, nes publikos, daugiausia paprastų sodiečių,
prisirinko tiek, kiek galėjo tilpti paminėtoje stoginėje ir su
rinkta gryno pelno apie 100 rublių tų laikų valiutos, kuris
tuoj buvo atiduotas a. a. sergančiam tuomet mūsų rašytojui
Kudirkai, nors oficialiai prisėjo pameluoti ir kitam tą pelną
paskirti. To asmens pavardės vienok nebegaliu atsiminti, ku
riam oficialiai atidavėme pelną, atsiskaitę su policija. Į vietą
atsisakiusių vaidinti artistų p. G. Petkevičaitė surado du Pa
langos progimnazijos mokinius p. p. Gabalį ir Kuiziną, kuriuos
ji tiesiog gatvėje nutvėrė ir pristatė vaidinti, ir tuo išgelbė
jo nuo iširimo visą sumanymą. Reikia pažymėti, kad tie du
artistai neblogai suvaidino savo rolėse, kad ir labai mažai
laiko teturėjo prisirengti, vadovaujant režisieriui daktarui
Janušiui. Nėra jų čia, kaip ir kitų artistų mėgėjų, bet galima
tikėtis, kad dvasioje jie yra su mumis ir vėl neatsisakytų vai
dinti tas pačias roles, kurias jie suvaidino tuomet (8/20 d.
1899 metų). Su didele širdgėla priseina paminėti, kad jau trys
artistai, vaidinusieji pirmą kartą Palangoj „Amerika pirtyje",
yra pasimirę. Priderėtų pagerbti juos atsistojimu. M irę yra
g. g. Višinskis, Empakeris ir daktaras Janušis. Negaliu nepa
minėti, kad spektaklis tuomet visgi galėjo neįvykti, jeigu
Nikitinskis būtų turėjęs geresnę valdišką uoslę ir būtų su
pratęs Kuršo gubernatoriaus 2 telegramą taip, kaip šio buvo
norėta, pavedant Nikitinskiui leisti ar neleisti vaidinti „Am eri
ką pirtyje". Ir jis, Nikitinskis, iš tikro buvo besusigriebiąs pas
kutinę dieną (8/20. 1899 m.) vaidinimo neleisti. Čia tai jau
prisėjo į jį veikti kitokiu būdu, nebesiderant su juo, bet tie
siog jį baidant. Kai Nikitinskis iš ryto (8 rugpjūčio 1899 m.)
pareiškė, kad jis negalės leisti vaidinti todėl, kad artistų tarpe
esą studentų, gal ir neištikimų, tai jam buvo pasakyta, kad
tokiu atveju jam priseis imti ant savęs visas ligi tai dienai
padarytąsias išlaidas prirengiant to spektaklio pastatymą
viešoje scenoje. Tų išlaidų, regimai, jisai pabūgo ir nebesi
priešino statymui viešoje scenoje „Amerikos pirtyje". Tai
įvyko daktaro K. Žalnieriukyno nuopelnu, nes aš jau nebe
galėjau su Nikitinskiu susirokuoti. Žalnieriukynas, be to, buvo
vaidinimo metu ir prieš tai bilietų pardavinėtoju ir kasinin
ku. Nedidelę dalį bilietų išnešiojome į namus tiems asmenims,
iš kurių laukėme ir tikėjomės prijautimo lietuvių krutėjimui.
Čia galima paminėti paaukavusį, regis, 10 rub. a. a. vyskupą
Paliulionį, kuris vienok negalėjo aplankyti spektaklio, nesant
stoginėje uždengtos ložės. Iš kitų didesnį kiekį
rublių —
25 rub.— paaukavo kunigaikštis Mykolas Oginskis (iš Plun
gės). Laike vaidinimo ką tik neįvyko didelis skandalas, kai
D-ras P. Avižonis, nepažindamas
Palangos policmeisterio
Nikitinskio, pareikalavo iš jo bilieto įėjimui į stoginę, kur
buvo vaidinama. Tuomi baisiausiai užsigavo Nikitinskis, ma
nydamas, jog tyčia nenorima jam duoti bilieto, nors pagal
įstatymą priderėjo jam palikti liuosą vietą pirmoj eilėj ir pri
siųsti neapmokamą bilietą. Savo kerštą Nikitinskis pradėjo
vykdyti tuojau po spektaklio, siuntinėdamas visokius kvai
lus pranešimus Liepojaus žandarmerijai ir Kuršo gubernato
riui (kaip, deja, paskui sužinota). Jo „donosų" pasekmės bu
vo — mano ir kitų areštai 1900 metais, kurie nors kiek buvo
prisidėję prie vaidinimo „Amerika pirtyje". Nikitinskio „donosais" pasirėmęs, Liepojaus žandarų oficieris paskui sten
gėsi įrodyti rusų valdžiai, kad „Ameriką pirtyje" suvaidinę na
riai esą politinės slaptos draugijos, kuri veikusi plote nuo
Palangos ligi Liepojaus ir Mintaujos, su skyriais kituose mies
tuose.
Tiek atsiminiau apie „Amerika pirtyje" vaidinimą pirmą
kartą Palangoje 20 rugpjūčio 1899 metų.
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Juozas Gaidys
iš Margionių
Dar prieš antrąjį pasaulinį karą Margionyse (Varėnos raj.)
veikė Klojimo teatras. 1929 m. mokytojas Teofilis Sukackas
pastatė A. Vilkutaičio-Keturakio „Ameriką pirtyje". Spektak
lyje vaidino Juozas Gaidys, Stepas Kvilonas, Elena Saulevičiūtė ir kiti. Ypač didelis entuziastas buvo Juozas Gaidys
(g. 1908 m. Margionyse), ne tik vaidinęs, bet ir kūręs eilėraš
čius, dainas. Jis parašė keturių veiksmų tragikomediją „Aša
rų pakalnėje", kuri buvo pastatyta Margionyse 1941 m. bir
želio 20 d. ir vaidinama čia iki šių dienų. Kraštotyrininkas
Bronius Šukys, Juozą Gaidį pavadinęs paskučiausioj o Lietu„Aš nieko daug neatnešiau, aš bemok
slis, bet kiek aš pajėgiu, tai stengiuos,
stengiuos (.. .)"

„Aš manytau, kad jeigu žmogus atei
na į pasaulį ir nieko neatneša ( . . . ) —
jis gyvas lavonas (. . .)"

#
„Ir niekuomet liaudis nepapeikdavo
mūs vaidinimo. . ."

S. Platukio nuotraukos

voje Klojimo teatro organizatoriumi, režisieriumi ir dramatur
gu, poetu ir memuarininku, sutvarkęs jo kūrybinį rankraš
tyną, spaudai parengė keturių dalių apybraižą „Unikalusis
Dzūkijos teatras", kurios išleidimu šiuo metu rūpinasi Krašto
tyros draugija. Šis leidinys ne tik praturtintų mūsų kultūros
palikimą, bet taptų ir mėgėjų teatro istorijos dalimi.
Kaip greit šiandiena virsta istorija! Kaip svarbu užfiksuoti
kiekvieną kultūros faktą. Parašytas eilėraštis, užrašyta daina,
nutapytas paveikslas gyvena ištisus šimtmečius. Teatro menas
unikalus tuo, kad spektaklis — sukurta vertybė — gyvas išlie
ka, kol jį prisimena žiūrovas. Galime tik spėlioti, kaip atro
dė vaidinimai lietuviškuose vakaruose, klojimo teatruose.
Keldamiesi į gyvenvietes, griovėme vienkiemius, griovėme
ir klojimus. Šiandien juos jau atstatome. LTSR valstybinės kon
servatorijos Klaipėdos fakultetų docento Petro Bielskio vado
vaujami studentai ėmėsi tyrinėti klojimo teatro kūrybinius
principus ir taikyti juos praktikoje. Taip susikūrė klojimo
teatrai Alguonėnuose, Dimitrave, Vėžaičiuose , Niūronyse,
Zastaučiuose, Šventojoje, Klangiuose, Žvejo sodyboje prie
Klaipėdos jūrų muziejaus-akvariumo. Į mėgėjų sceną sugrįžo
senoji lietuvių dramaturgija, tapdama savotišku tiltu į mūsų is
toriją.
Margionių klojimo teatras gyvuoja daugiau kaip pusę am
žiaus. Važiavome susitikti su Juozu Gaidžiu ir į videojuosta
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įrašyti jau penktą dešimtmetį vaidinamą jo spektaklį „Ašarų
pakalnėje". Štai ką jis mums papasakojo: „Kai mane pakvietė
ant vaidinimo, tai supratau, kad aš labai myliu šituos dalykus.
Su mokytojais (T. Sukacku ir K. Kriveliu — aut.) vaidinom
ligi pradžios karo. Ir aš visuomet visuomet ant kiekvieno vai
dinimo būdavau. O kap prasidėjo karas, mane mobilizavo
(1939 m. prasidėjus antrajam pasauliniam karui, Vilniaus kraš
to lietuviai buvo mobilizuojami į lenkų kariuomenę — aut.)
ir aš buvau patekęs vokiečių nelaisvėj, bet rizikuodamas gy
vybe, pabėgau. Parvažiavau namo, o čia jau nieko nėr — nei
jaunimo, nei tų mokytojų. . . Tai kas daryt? O man rūpi šitie
dalykai! Tada aš sukūriau porą dainų, dar kare galvojau. Pas
kui galvoju, kad gi reikia sukurt ir vaidinimas. Aš kiek tai
pometį turiu ir jaučiu, kap reikia veikt, kas daryt. Parašiau
tris veiksmus, parodžiau merginoms, o mūs merginos jautrios,
daininykės geros, prašo: „Baik ir vaidysim". Pabaigiau, ir vai
dinom 1941 metais birželio 20-ą — dvi dienos prieš karą. Liau
dies buvo pilni Margionys. Vaidinom kiekvieni metai dukart,
triskart. Išsivalom kur klojimą, kap jau pašarų nėra, pasta
tom ty scenų, suolus sukalam ir vaidinam. Aš manytau, kad
jeigu žmogus ateina į pasaulį ir nieko neatneša, nei savo darbų
nepalieka liaudžiai — jis gyvas lavonas. Aš nieko daug neatnešiau, aš bemokslis, bet kiek aš pajėgiu, tai stengiuos, sten
giuos. . . Mano parašyti du vaidinimai „Ašarų pakalnėje" ir
„Siratų ašaros". Aš perdaviau B. Šukiui. O vaidinom visokiau
sius vaidinimus, po karo vaidinime „Obelys žydės" pats pir
mininkas man buvo artistu. Labai daug gastroliavom Ratny
čioje, Kabeliuose, Vėčiūnuose, Pamerkiuose, Žiūruose, Vilniuj,
Klaipėdoj — ir nesuskaičiuosi, kur mes vaidinom. . . Parašiau
ir eilėraščių nemažai, aprašiau savo gyvenimą — „Gyvenimą
prie Skroblaus upelio prisiminus" — noriu supažindinti jauną
ją kartą su mūs gyvenimu. Nedaug žinių, ale ras. . . Ir vaidi
nimą parašiau tik iš gyvenimo. Kaip aš gyvenau, kaip kiti
gyveno. Ir niekuomet liaudis nepapeikdavo mūs vaidinimo.
Dargi aš pasakysiu — patikdavo. Reiškia sugebėjau. .. Kai
žmogus jausmą turi ir sugebėjimą, tai labai lengva. Perskai
tau savo knygutį, tai man aišku, kur reikia kaip pasielgti, kur
reikia kaip daryt. Kai per radiją klausau (radijo vaidinimų —
aut.), aš ne visur sutinku su tų artistų vaidinimu. Kažkaip tu
rėtų būti kitaip, man atrodo. . ." Paklaustas, ar matė nors vie
ną spektaklį, nusijuokė ir atsakė: „Niekada". O per televizi
ją? „Kad neturiu televizoriaus. . ." Ir tuoj pat susirūpino, kuri
valanda, ar ne laikas spektaklio pradžiai. Abu einame į sceną.
Aktoriai jau nugrimuoti. Anksčiau grimuodavo pats, dabar,
sako, rankos dreba. Todėl grimuoja Rima Avižinienė iš M ar
cinkonių, ne tik grimuoja, bet ir šefuoja kolektyvą, organi
zuoja išvykas. Pamatęs, kad žiūrovai jau renkasi, liepia muzi
kantui groti, o man paaiškina: „Jeigu jau yra žiūrovų, žmo
nes būtinai reikia užimti". Prieš spektaklio pradžią pats išeina,
praneša, kad ne mokslo žmonės, o paprasti mėgėjai parodys
1939 m. lietuvių gyvenimo tragikomediją „Ašarų pakalnėj".
Tarp veiksmų moterų ansamblis dainuoja dainas, kurios tarsi
pratęsia siužetą. Salė pilnutėlė — moterys baltomis, gėlėtomis
skarelėmis, vyrai su kepurėmis rankose, vaikai, visai maži ir
dideli — visi gyvai stebi, kas vyksta scenoje. O scenoje —
tikras teatras, toks pažįstamas ir artimas jų gyvenimui. Ir
supranti, kad visus tuos žmones — ir scenoje, ir salėje — vie
nija meilė savo žemei, tėvų kalbai, meilė Lietuvai.

G iedok,
kad esi
Praeitų metų pabaigoje Radviliškyje įvyko Respublikinė
skaitovų ir poezijos spektaklių šventė. Pasidalyti mintimis
apie šventės dalyvių pasirodymą paprašėme LTSR nusipelniusią
artistę STEFĄ NOSEVICIŪTĘ.

Tautos atgimimas, atsigręžimas į gimtąją literatūrą šioje
šventėje buvo jaučiamas kaip niekad. Užtenka prisiminti kū
rinių pavadinimus, ir pasidaro aišku, kuo gyvena ir ką puose
lėja gimtojo žodžio entuziastai. Šventėje vaizdingai, nuošir
džiai ir prasmingai skambėjo K. Bradūno „Iš Gedimino laiš
kų", S. Gedos „Eilėraštis Dionizui Poškai", D. Grinkevičiūtės
„Lietuviai prie Laptevų jūros", Just. Marcinkevičiaus „Pava
sario balsai Pasandravy", A. Danisevičiūtės, A. Žukausko,
B. Brazdžionio eilėraščių kompozicija „Šaukiu aš tautą", aktua
lumu nenusileido poezijos spektaklis apie Rainių tragediją
„Atverk duris — aš ateinu su meile ir šviesybe", Just. M ar
cinkevičiaus „Giedok, kad esi".
Šventės programa nebuvo perkrauta (22 skaitovai, 5 poezi
jos spektakliai). Tai rodo, kad regioninėse šventėse (jos vyko
Rokiškyje, Jurbarke, Šilutėje) pažvelgta į kokybę, o ne į kie
kybę. Gerai dar ir tai, kad šį kartą nebuvo pamiršta ir tauto
saka. Ją išgirdome atliekamą tarmiškai.
Iš viso skaitovų būrio sunku būtų ką nors itin išskirti, nes
kiekvienas atlikėjas pasirinktą kūrinį atskleidė įdomiai ir įtai
giai. Tik J. Braidokas iš Panevėžio gilia kūrinio analize, sava
rankišku mąstymu ir dvasingumu žymiai pranoko kitus. Jau
nebe pirmą kartą jis tampa skaitovų laureatu, o šioje šventėje
tiesiog nustebino literatūrine nuovoka ir kultūra. Skelbda
mas kūrinio autorių K. Bradūną, pavadinimą— „Iš Gedimino
laiškų" ir metus — Anno Domine 1923— 1973, jis jau išreiškė,
ką nori pasakyti savo tautiečiams ir ko tikisi iš jų šiandien. Sod
riu balsu, valingai kvietė mus veikti, gyventi ir kurti tautos
labui.
Norėčiau paminėti ir A. Rūkaitę iš Kauno, deklamavusią
Just. Marcinkevičiaus „Pavasario balsai Pasandravy" — ei
lėraščių ciklą, skirtą Maironiui. Deklamatorė sukūrė poetinę
nuotaiką jau nuo pirmųjų posmų. Buvo aišku, kad kalbama
apie tautinį apsivalymą, tautinės sąmonės atsinaujinimą ir
mūsų visų atgimimą.
Nuoširdžiai, įtaigiai V. Borcherto „Tuomet lieka tik viena"
papasakojo Z. Aputis (Radviliškio raj.). Malonų įspūdį paliko
ir kita Radviliškio rajono atstovė — I. Ziogevičienė, pasakoju
si R. Baltušniko „Istoriją". L. Umoraitė (Jonavos raj.) visus
sužavėjo tarmiškai papasakojusi tautosakos kūrinėlį — „Mo
Spektaklio pabaigoje režisierius vėl kreipiasi į žiūrovus: terų ir velnių galvos". J. Jakšto eilėraštį „Prisiminimai apie
..... mylėkite savo gimtąją Nemuno krašto žemę, mylėkite mamą" ji padeklamavo sentimentalokai, o liaudiška kūryba
medį, mylėkite darbą, o už vis labiausiai — savo brangiausią L. Umoraitė atsiskleidė sodriai, spalvingai, su jumoru. Net jos
turtą — Motiną. Ir šiandieną, brangus jaunime, kai esate su balso diapazonas prasiplėtė, įgavo naujų obertonų. M. Keleaugę, gyvenkite taip, kad motinos jumis džiaugtųsi, džiaugtųsi vičienė (Pakruojo raj.) taip pat tarmiškai (dzūkiškai) porino
jūsų blaiviu ir rūpestingu gyvenimu, o mūsų brangioji tėvynė „Pasakojimą apie Dusmenų Žmogų". Malonu buvo klausyti
Lietuva didžiuotųsi jumis ir jūsų ryžtingais darbais. Tik tada su meile ir pagarba pasakojant apie įžymų dainininką Kip
mes galėsime drąsiai ir išdidžiai dainuoti „Lietuva, tėvyne mū rą Petrauską. Nors pasakota ne vientisai, o epizodais, tačiau
įtaigiai — kartais net atrodė, kad pasakojimas sukurtas pa
sų. . ."
čios deklamatorės.
Plačiau norėčiau pakomentuoti poezijos spektaklius. Drus
IRENA M ACIULEVIČIENE kininkų miesto Prekybos valdybos klubo poetinė improviza
LTSR mokslinio metodinio kultūros centro cija A. Ambrazo eilėraščių motyvais „Žeme, nepalik mūsų"
Teatro sektoriaus vyr. mokslinė papirko nuoširdumu, atmosfera, gera muzika. Režisierius S. Lu
bendradarbė košiūnas nereikalavo iš atlikėjų pernelyg daug. Jie darė tiek,
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kiek pajėgė, ir gana gerai perteikė „prarastosios kartos" nos
talgiją. Žvelgiau į juos, sėdinčius prie dailininko molberto
ir mąstančius apie skaudžius dalykus, ir iš pasąmonės ataidėjo
poeto M. Martinaičio eilėraščio posmas: „Tokie geri laikai, /—
tokie liūdni vaikai". Ši poetinė improvizacija sukėlė nemaža
minčių apie jaunąją kartą, iš kurios buvo atimti idealai, am
žinos, patvarios vertybės. Supančiotos ne tik rankos ir kojos,
bet ir sparnai, o be jų negali pakilti skrydžiui joks paukštis.
Prasminga ir pagrindinė spektaklio mizanscena — atlikėjai su
tūpę ant žemės, tarsi baimintųsi, jog ši gali išslysti, ir tada jau
visai nebus į ką remtis, ko laikytis.
Panevėžio miesto kultūros namų poezijos teatras parodė
B. Brechto „Ir niekada pavirs jau šiandien". (Scenarijaus au
torė ir režisierė E. Klimienė.) Šis kolektyvas ne kartą yra la
bai gerai pasirodęs, jame daug gabių deklamatorių, o režisierė
pasižymi ne tik gebėjimu kurti poezijos spektaklius, bet ir
lakia fantazija, išmone, skoniu. Tačiau šį kartą viskas atrodė
kitaip. Spektaklio pradžia buvo daug žadanti, tačiau kol atlikė
jai sėdėjo ir tylėjo. Paskui prasidėjo triukšmas, riksmas, švil
pesiai. Net gerus deklamatorius užgožė besaikis formos vai
kymasis: įžūlūs spyriai kojomis į kito deklamatoriaus rankas
ir kojas, daug teatrališkumo, štampų. Merginos apskritai ne
jautė saiko, dirbtinu juoku užgoždamos eilėraščių turinį. A t
liekant zongus, taip pat daugiau dėmesio skirta formai, todėl
žiūrovas sekė, kaip tai daroma, o ne kas ir kodėl. Sakyčiau,
spektaklis be perspektyvos, labai pretenzingas, bet negilus.
O gaila. . . Juk ir režisierė, ir deklamatoriai — gabūs. Tikriau
siai B. Brechtas jiems per kietas riešutas, o susižavėjimas iš
raiškos priemonėmis klausytojams nesuteikė to džiaugsmo, ku
rio tikėtasi.
Visai kitas mintis sukėlė Telšių rajoninių kultūros rūmų
dramos studijos poetinis-publicistinis spektaklis apie Rainių
tragediją „Atverk duris — aš ateinu su meile ir šviesybe".

Scena iš spektaklio „Giedok, kad esi".

Scena iš spektaklio „Atverk duris — aš ateinu su meile ir šviesybe".

S. Platūkio nuotraukos
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(Autorė ir režisierė L. Pocevičienė.) Scenarijaus pagrindą
sudarė Telšių muziejininko poeto Prano Genio gyvenimas ir
1941 m. jo parašyta „Rainių poema ". Veikėjai — Pranas Genys,
mylimoji ir P. Genio draugai. Scenografiją sukūrė A. Bytau
tas ir V. Motuzą.

smalsumo ir godumo vaikiškai didelėse D. Michelevičiūtės
akyse, žvelgiančiose į jai dar nepažįstamą pasaulį, kiek daug
ji viliasi jame rasti naujų ir gražių dalykų. Tai reto subtilumo
ir trapumo deklamatorė, tokios seniai neteko girdėti net pro
fesinėje scenoje.

Įsivaizduokime,— scenos centre, į medžio duris įrėmintas
ir ant virvės pakabintas kabo didelis varpas. Arčiau žiūrovų,
dešinėje scenos pusėje, pakrypusiame koplytstulpyje rymo
Rūpintojėlis. Prasideda veiksmas. Iš tolo pasirodo sermėga
apsivilkęs, virve persijuosęs herojus. Ateina prie koplytstul
pio, pasikabina sermėgą ir priglusta prie Rūpintojėlio. Pasi
rodo mergaitė. Jos atneštais kalėdiniais žaisliukais puošiama
sermėga, ir mūsų sąmonėje sudedami akcentai dėl pasakojamų
įvykių laiko bei prasmės. Trumpas, lakoniškas, naivus jaunų
žmonių dialogas, konfliktas ir išsiskyrimas. Į vyksmą įsijungia
draugų (vaikinų ir merginų) būrys. Jie susigrupuoja antrame
plane, šalia varpo, tarsi visa, kas ten vyksta — poeto P. Genio
pasąmonės vaizdiniai, asociacijos, prisiminimai. Šiame spek
taklyje buvo itin prasmingų mizanscenų. Pvz., netikėtai ant
draugų užkrenta tamsiai rudas tinklas, iš po kurio matyti jų
veidai ir rankos, ieškantys išsigelbėjimo, tačiau žinome, nesu
lauks, susmuks ant grindų, kaip susmuko ne vienas kankinys,
krisdamas į bendrą duobę. Lieka tik varpas, bet ir jis jau ap
gaubtas tinklu. Jau jis nebeskamba. Spektaklio pabaigoje visi
choru deklamuoja „O prisikeik, Lietuva" ir nusilenkia Rūpinto
jėliui. Iš atlikėjų ypač išskirti reikėtų A. Pocevičių, veikusi
už Praną Genį. Visa, ką jis kalbėjo, buvo tikra, vyriška, san
tūru, be to, jautėsi aiški gyvenimo pozicija, savarankiškas
mąstymas, temperamentas ir emocijos. Gerai atlikti ir P. Genio
draugų vaidmenys. Žinoma, spektaklis dar gana trapus, tačiau
jaudino atlikėjų požiūris į Rainių miškelio tragediją, į visus
pokario stalinizmo aukomis tapusius Lietuvos žmones. Gal
profesionalumo telšiečiai turi mažiau negu Panevėžio m. kul
tūros namų poezijos teatro deklamatoriai, tačiau laiko dvasios
pojūčio ir meilės visa kam, kas šiandien lietuviui šventa —
su kaupu.

Vasara — „tai pats rugių žydėjimas ant kalno" (Just. M ar
cinkevičius). A. Kalasaus kaitė, jau daugelį metų pasišventusi
poezijai, subtiliai ir jautriai kalba apie jaunos moters brandą,
palydimą nusivylimų, skaudžių išgyvenimų, netekčių, artėjan
čios senatvės nerimo. Kita atlikėja galėtų lengvai nuklysti
į sentimentalumą, verkšlenimą, o A. Kalasauskaitė su dideliu
taktu veda savo heroję per sudėtingiausias gyvenimo peripeti
jas, priversdama klausytoją drauge su ja nagrinėti žmogaus
būties, gyvenimo prasmės klausimus. Deklamatorė nepaprastai
muzikali ir kiekvieną eilėraštį deklamuoja kaip gražiausią
muzikos kūrinį, su jam vienam būdingais ritmo, tempo ir dina
mikos ženklais.

Brandžiausias buvo Vilniaus universiteto Kiemo teatro
poezijos spektaklis — Just. Marcinkevičiaus „Giedok, kad esi"
(kompozicijos autorius ir režisierius R. Venckus). Jame iš ke
lių paskutiniųjų poeto rinkinių atrinkti eilėraščiai sudėstyti
taip, kad atspindėtų žmogaus egzistencijos dramatiškumą. Trys
žmogaus gyvenimo etapai — pasaulio atradimo džiaugsmas,
j ° gyvenimas pasaulyje ir atsisveikinimas su pasauliu — tarsi
paralelės su trimis metų laikais, tai ir spektaklio herojės taip
pavadinamos — Giedanti pavasarį (D. Michelevičiūtė), Gie
danti vasarą (A. Kalasauskaitė) ir Giedanti rudenį (V. Micke
vičiūtė), nors iš tikrųjų tai yra viena herojė, o trys deklamatorės išreiškia skirtingas jos būsenas įvairiais gyvenimo mo
mentais. „Kurdamas poezijos spektaklį, vadovavausi dviem
pagrindiniais principais. Pirma. Tai yra spektaklis. Vadinasi,
negalima apsiriboti paprasčiausia kompozicija, sudėliojus ei
lėraščius pagal temas. Reikalinga dramaturgija, sukurta iš
poezijos. Antra. Tai yra poezijos spektaklis. Vadinasi, negali
ma ignoruoti poetinio žodžio, negalima jo užgožti išorinėmis
teatrinėmis priemonėmis, tegu jos ir labai išradingos",— sako
R. Venckus, tuo lyg ir patvirtindamas mano teiginį, kad svar
biausia poezijos teatre — turinys, o ne forma. Raiškos prie
monių turi būti tiek, kiek jos padeda spektaklio idėjai. R. Venc
kaus spektaklyje šią idėją išreiškė ketvirtoji deklamatorė —
Giedanti per amžius (V. Koševaja). Ji teigė, jog vis dėlto yra
prasmės tuose keliuose žmogaus žingsniuose žemėje, tik rei
kia mylėti pasaulį ir su meile jį palikti. Nelieka tavęs, bet lie
ka tavo meilė ir tavo pyktis. Tad giedokime meilę, ir būsime
išganyti, nežūsime ir po mirties.
Spektaklio sėkmė didele dalimi priklauso nuo kūrinių ir
atlikėjų pasirinkimo. R. Venckus tą geba. Kompozicija sudaryta
labai tiksliai ir kryptingai, o deklamatorės tiesiog talentingos.
Kai klausaisi jų, bandai išgirsti ne tai, ką jos sako, o tai, ką mąs
to, kuo gyvena. Sakykim, herojės pavasario būsena baigiasi
pirmuoju motinystės signalu, tačiau kiek tyro džiaugsmo,

Ruduo — neišvengiamas žengimas į žemę, į nebūtį. Tai
dramatiškiausias gyvenimo laikotarpis, kuriam įpasminti rei
kia ne tik talento, bet ir gyvenimo patyrimo, išminties. Taigi
V. Mickevičiūtei teko sunkus uždavinys, bet ji su tuo uždaviniu
susidorojo meistriškai. Poezija — emocijų ir intelekto lydinys,
bet svarbu išlaikyti modus vivendi, kad nenukryptum vien tik į
emocijas arba vien tik į refleksijas. V. Mickevičiūtė yra antisentimentali ir antiteatrališka. Vertingiausia jos interpretacijo
je yra minties blykstelėjimas, refleksija, dialektinis lyrinės
herojės dialogas su ją supančiu pasauliu. Pačiu tekstu nieko
naujo nepasakysi. Nauja galima pasakyti tik savimi, tik įkūni
jant savyje poezijos kūrinį, tik juo išreiškiant save. Bet kiek
vienam autoriui, netgi kiekvienam to paties autoriaus kūriniui
reikia rasti savitą, jam vienam būdingą tonaciją. Visa, kas teat
re nustumta į antrąjį planą ir prislopinta, visų pirma žodis,
intonacija, poezijos teatre gyvena pilną gyvenimą, įgauna
reikiamą vietą. Tą tinkamą pasakotojo toną arba deklamato
riaus tonaciją pasufleruoja pats autorius. Paprastai deklamato
rius lieka pačiu savimi tik pasiekęs naują kokybę, kiekvieną
kartą viduje iš naujo suartėjęs su poetu. Tokį visišką poeto ir
deklamatorės lydinį pajutome, klausydami V. Mickevičiūtės
balso, turinčio nepaprastą grožio galią. Juk balsas atspindi
jausmą, žmogaus vidaus melodiją. Gražus balsas yra turinin
gas, o poezija, išjausta, vidum pasiimta, jį pagražina, suteikia
jam turinį.
Sunkiausias uždavinys šiame spektaklyje teko V. Koševajai, atliekančiai Giedančios per amžius funkciją. Sudėtinga po
ezijos spektaklyje išreikšti žmogaus likimo, apvaizdos ženklą.
V. Koševaja atveria lyrinei herojei duris į pasaulį, perkelia
per gyvenimo slenkstį, drąsina, skatina, palaiko, guodžia, suba
ra, pagaliau išlydi. Nepavydėtina paskirtis — atverti gyvybės
vartus į pasaulį, išklausyti visų jos dainų ir aimanų ir galop
pasakyti: ruoškis, atėjo metas apleisti šią ašarų pakalnę, susi
taikyti su šia mintimi ir išeiti ramiai, išdidžiai, nenugalėtai.
Juo labiau, kad Giedanti per amžius deklamuodama turi atlik
ti ir aibę smulkių techniškų uždavinių: atverti duris, pakelti
slenkstį, nuleisti jį žemėn, uždegti žvakę ir kt. V. Koševaja —
išmintinga, mąstanti atlikėja. Gal šios savybės kiek užgožė
jausminius atlikimo aspektus, tačiau* deklamatorės energija,
aukšta minties įtampa žiūrovui priimtina.
Spektaklio dailininkas R. Olšauskas lakonišku, bet pras
mingu scenos apipavidalinimu nemažai prisidėjo prie atlikėjų
ir režisieriaus sėkmės. Medinės durys, virš kurių patupd^di
du mediniai balandžiai — pagrindinis, talpus mikropasaulio
įvaizdis, padėjęs raiškiai ir prasmingai mizanscenuoti žmo
gaus žengimą per slenkstį iš savo gimtosios trobos į nežinomą
makropasaulį.
Spektaklis „Giedok, kad esi" yra vienas geriausių pavyz
džių, kaip reikia kurti poezijos teatro kompozicijas, su kokia
literatūrine nuovoka ir kultūra rengti poezijos spektaklį ir
deklamatorius.
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Vedėjos šiokiadieniai
Kai telefonu paskambinau Zarasų rajono kultūros skyriaus
vedėjai Rimai Vitaitei ir pasisiūliau savaitei atvažiuoti, kitame
laido gale entuziazmo nepajutau.
— Visai savaitei?— pasitikslino pašnekovė,— bet aš netu
rėsiu jums laiko: susikaupė aibė neatidėliotinų reikalų, be to,
kviečia Kultūros darbuotojų tobulinimosi institutas, tai teks kai
ką padaryti ateinančios savaitės sąskaita. . . Geriau nevažiuoki
te,— paprašė.
Susitarėme tik tada, kai pažadėjau atvykusi netrukdyti, o
vien nebyliai stebėti jos darbą, kad galėčiau suvokti veiklos
apimtį ir problemas.
Ir štai aš Zarasuose. Mažyčiame vedėjos kabinete, įsikū
rusiame rajono vykdomojo komiteto rūmų pirmame aukšte,
aptariamos tarpžinybinės komisijos, tikrinusios Stelmužės kop
lyčios ir varpinės būklę prieš restauraciją, išvados. Paminklų
restauravimo projektavimo instituto architektė Živilė Mačionienė restauracijos sąmatą žada sudaryti iki liepos mėnesio.
— Bet koplyčios kiauras stogas, jį reikia nedelsiant už
dengti,— nerimauja vedėja.— Apie paminklo būklę Kultūros
ministeriją ir restauratorius informavome dar pernai, tai
kodėl taip ilgai delsiama? Gal stogą reikia dengti rajono jė
gomis, nelaukiant sąmatos? Manyčiau, jog neįsižeis ministro
pavaduotojas Z. Grigošaitis, jei, būdama Vilniuje, užeisiu
pasitikslinti. Būtinai užeisiu.
Komisijos darbe dalyvavusi rygietė Elitą Grosmanė pasiū
lė koplyčios altorių ir sakyklą puošiančias medžio skulp
tūras vežti restauruoti Rygos meistrams, turintiems tokio
darbo patirtį. Bet tai ilgai užtruks, o gal verčiau paprašyti ra
jono liaudies meistrą Robertą Matulionį restauruoti tas skulp
tūras. Tada nereikėtų brangių ir trapių eksponatų vežioti. Ve
dėja abejoja. Juk kalbama apie respublikinės reikšmės ar
chitektūros paminklo išsaugojimą ateinančioms kartoms, taigi
sprendimas turi būti tikslus.
Tą patį vakarą nuvykome į Stelmužę, kur tūkstantmečio
ąžuolo kaimynystėje nuo 1650 metų bestovinti kirviu suręsta
ir kalvio darbo vinimis sutvirtinta medinė koplyčia ir varpinė.
Abi dar tvirtos, bet prašyte prašančios rūpestingų rankų pa
galbos, taigi vedėjos nerimas pagrįstas ir .suprantamas.
Kitą rytą vedėją staiga iškvietė rajono vykdomojo komi
teto pirmininkas Pranas Gaidamavičius. Pasisiūliau palydėti,
bet ji sutriko: „Pokalbis bus nemalonus, geriau neikite".
Nuėjome dviese. Pirmininkas, nekreipdamas dėmesio į viešnią
nebuvėlę, be įžangos, R. Vitaitei:
— A r yra Zarasuose tarybų valdžia?
Išgirdęs teigiamą atsakymą, tęsė:
— Tai kas leido išreklamuoti susitikimą su Arūnu Zebriūnu? Juk vyksta rinkiminė kampanija, o ne anarchija! Po ke
lių dienų atvyks Mokslų Akademijos viceprezidentas Vy
tautas Statulevičius, tai galėjo abu kartu susitikti su rinkė
jais. . .
R. Vitaitė ramiai aiškina:
— Su Arūnu Zebriūnu susitiksime ne kaip su kandidatu
į TSRS liaudies deputatus, o kaip su menininku. Maniau
turinti teisę rengti susitikimus su Respublikos menininkais
net ir nesikonsultavusi.
Ramus pašnekovės tonas, pagarbi, bet paprasta laikysena
grąžino lygsvarą ir pirmininkui. Tada jis pastebėjo mane ir
į kabinetą įėjusią savo pavaduotoją Mariją Lukauskienę. Pasis
veikinę ir susipažinę, susitarėme kalbą pratęsti patogesniu lai
ku, o tada pirmininkas pasiguodė:
— Ak, tas Sąjūdis, neduoda jis mums ramiai gyventi, taip
ir lauk, kada ką iškrės. Juk ir tas susitikimas su kino režisie-
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riumi A. Zebriunu — sąjūdininkų išmonė. . .
Radus patogią progą, savo nepasitenkinimą R. Vitaitės per
nelyg ryškiu savarankiškumu išreiškė rajono vykdomojo ko
miteto pirmininko pavaduotoja M. Lukauskienė, o pirmininkas
pavymui paklausė:
— O gal dar nežinote, kad draugė Vitaitė mane vadi
na „SS"?
— O ką tai reiškia?— pasiteiravau.
— Sąjūdžio smaugikas,— paaiškino pirmininkas.
— Bet juk ne jus vieną, pirmininke, taip vadiname,—
patikslino R. Vitaitė.
Pagaliau ištrukome iš reikalų reikalėlių griūties, kabinete
palikome šūsnį neperskaitytos korespondencijos ir kalvotu ke
liu, ežerų žydrynės lydimos, skubame į Dusetas: vedėjai reikia
susitikti su K. Būgos vidurinės mokyklos dvyliktoku Daliumi
Abariumi, nusprendusiu pasirinkti muzikos specialybę. Pamo
kos jau pasibaigusios, bet lieknas šviesiaplaukis vaikinas mūsų
laukia. Jiedu su kultūros skyriaus vedėja jau pažįstami, šian
dien judviejų anksčiau pradėto pokalbio tąsa. Vedėjos patartas,
Dalius buvo nuvykęs į Vilniaus Tallat-Kelpšos aukštesniąją
muzikos mokyklą, kalbėjosi su dėstytojais, o dabar belieka
sėkmingai užbaigti vidurinę ir, pasiėmus kultūros skyriaus
siuntimą, tęsti kelią į meno aukštumas. Busimajam chorvedžiui
naudingi patyrusios chorvedės Rimos Vitaitės patarimai.

Kultūros skyriaus automobilis suka prie „Raudonosios
žvaigždės" kolūkio raštinės. Gyventojams pageidaujant, čia
neseniai atidaryti kultūros namai, o į juos paskirta dirbti
Telšių kultūros mokyklos absolventė Lina Semiono va. Vedėjai
rūpi, kaip įsikūrė jaunoji specialistė, ar rado kontaktą su
kolūkio valdyba ir apylinkės taryba, ar pradėjo dirbti.
Pasitinka besišypsanti smulkutė mergaitė.
— Problemų? Ne, neturiu jokių. . . Kolūkis davė kur g y 
venti, žada nupirkti inventoriaus, štai yra 100 vietų salytė,
pora nedidelių kambarėlių — dirbsiu.
Į pokalbį netrukus įsijungia Dusetų apylinkės pirmininkas
Algis Dieninis ir kolūkio pirmininkas Pranas Kudaba. Abu
kupini gerų norų puoselėti kultūrą, padėti jaunajai specia
listei, tačiau vien gerų norų nepakanka. Reikia pianino, o nu
pirkti negali, nes jau seniai jų nėra prekyboje. O ką veikti kul
tūros namuose be jokio muzikos instrumento? L. Semiono vai,
kaip kiekvienam jaunam specialistui, papildžiusiam šio kolūkio
žemdirbių kolektyvą, ūkis išmokės 6 mėnesių atlyginimo dy
džio vienkartinę pašalpą, padės įsikurti, tik nenorėtų, kad užsitęsę įkurtuvių rūpesčiai nustelbtų norą dirbti. Reikėtų, kad
jau dabar prasidėtų kultūrinis judėjimas, tolydžio besiplėtojan
tis gilyn ir platyn.
Kalbėta atvirai, nuoširdžiai, bet kultūros skyriaus vedėjai
neramu: ar ta mergaičiukė, gimusi ir augusi Zarasuose, suge
bės pateisinti kaimo žmonių lūkesčius, kaip ji puoselės apylin
kės tradicijas, ar užteks jai m okykloje įsigytų žinių ir pasi
ryžimo dirbti? O jei ne, tai kuo ją pakeisti? O gal nereikėjo
tų kultūros namų steigti šalia Dusetų miestelio? Ką naujo ir
progresyvaus jie įneš į bendrą rajono kultūros panoramą? . .
Skubėjome į rajono vykdom ojo komiteto salę, kur jau rin
kosi kultūros skyriaus vedėjos iš anksto sukviesti žmonės
pokalbiui dėl informacinio leidinio apie Zarasus. A tėjo mo
kytojas Vytautas Nevronis, kraštotyrininkas Algirdas Žilėnas,
knygelės „Zarasų rajonas" autorius, LKP rajono komiteto ide
ologijos skyriaus vedėja Genovaitė Dainytė, vyresnysis meto
dininkas paminklų apsaugai Jonas Nemanis, Centrinės biblio
tekos bibliografinio skyriaus vedėja Jolanta Šegamogaitė. Tar
tasi dėl knygos krypties, skyrių ir jų autorių, tiražo.
Kitą dieną iš pat ryto pas vedėją atėjo Suvieko kultūros
namų meno vadovas Osvaldas Macijauskas, susirūpinęs, kaip
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tinkamai aprengti meno saviveiklos kolektyvus, o pirmiau
sia — rajone garsėjančią kaimo kapelą. Norėtų tautinių rūbų,
bet jais niekas neprekiauja; bandė užsakyti „Dailės" kombinate,
deja, ten neskubama vykdyti užsakymų, o kolektyvą aprengti
reikia jau dabar. Nuo šiol Suvieko saviveiklininkų koncertinė
apranga bus ir R. Vitaitės rūpestis, juo labiau, kad jos tiks
las — gaivinti rajone folklorą, puoselėti tautinę kultūrą. Ne tik
lietuvišką. Rajone nuo seno gyvena nemažai rusų sentikių
(iš viso rusų tautybės žmonių apie 30% ), lenkų, baltarusių. V e
dėja nuolatos ragina kultūros darbuotojus dirbti su Zarasų
žemėje šaknis įleidusiais kitataučiais: padėti jiems gaivinti savo
folklorą, protėvių brangintus papročius, pakilti virš kasdieni
nės buities. Bandoma pradėti nacionalinės meno saviveiklos kū
rimu, bet, pasirodo, nelengva rasti vadovų, gebančių ir norin
čių pasišvęsti tautinių mažumų kultūros ugdymui.
Atrasti ir propaguoti tikrąsias kultūros vertybes padeda
Sąjūdžio rajono taryba, kurios nare yra ir R. Vitaitė. Sąjūdi
ninkų iniciatyva ir pastangomis bus atstatomi koplytstulpiai,
kryžiai, liaudies skulptūros. Degučiuose ir Salake restauruo
jami iš slėptuvių ištraukti praeities kultūros paminklai, v i
soms miestų gatvėms grąžinti jų senieji pavadinimai. Sąjūdis
padėjo išsklaidyti stagnacijos apraiškas LKP Zarasų rajono ko
mitete: naujai išrinkti pirmasis bei antrasis sekretoriai Pet
ras Popovas ir Stasys Karia suvokia Respublikos politinę situa
ciją, skatina ir remia rajono gyventojų norą būti savimi,
gaivinti tautinės kultūros ištakas. Beje, Rima Vitaitė yra
partijos rajono komiteto narė, taigi Sąjūdžio rajono taryba
partijos komitete turi savo atstovę. . .
Į planinį posėdį vedėją pasikvietė Centrinės bibliotekos
kolektyvas. Darbotvarkėje — praeitų metų kultūrinė veikla,
etatų tvirtinimas. Erdviose patalpose įsikūrusi biblioteka turi
apie pusę milijono knygų, kurias skaito daugiau kaip 3 tūkst.
skaitytojų. Bet čia dažniau galėtų būti rengiami susitikimai,
diskusijos. Tik pirmieji žingsniai žengti bendradarbiaujant su
asmeninių bibliotekų savininkais, dar tik ruošiamasi susipa
žinti su unikaliais bažnyčios bibliotekos fondais. Ne viskas
padaroma, kas planuojama.
Rajono kultūros skyriaus vedėja paragino CB darbuotojas
dažniau parašyti į rajoninį laikraštį, daugiau rengti masinių
renginių, surengti knygnešio dieną.
Ir vėl kelionė ežerų krašto keliais. Skubame į Degučius,

R. Sirotkos nuotrauka
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kur neseniai pradėjo dirbti naujasis kolūkio pirmininkas Pranas
Pažeckas. Vedėja nori pirmoji ištiesti jam ranką, susipažinti,
paraginti bendromis jėgomis spręsti kultūros klausimus. O tų
reikalų susikaupė: reikia šį tą patobulinti neseniai pastatytuose
kultūros namuose, o jei pirmininkas neprieštarautų, perduoti
visą kultūros namų išlaikymą kolūkiui; jau senokai puoselė
jama viltis atstatyti Fausto Kiršos tėviškėje klėtelę. Pokalbis
labai konkretus, dalykiškas, geranoriškas, na, o kaip seksis
susitarimus vykdyti — laikas parodys. . .
Vykstame į Salaką. Pasitinka kultūros namų direktorius,
Panevėžio J. Švedo pedagoginės muzikos mokyklos absolven
tas Renius Kisielius, jo žmona, choro dirigentė Danguolė, meno
vadovas Algis Kavaliauskas. Prieš dvejus metus pastatyti kul
tūros namai erdvūs ir tvarkingi, juose yra įvairių meno savi
veiklos kolektyvų, bet vedėja pabrėžtinai santūri. Ją erzina
pernelyg išblizginta ir išryškinta diskotekos patalpa, tapusi
pagrindine kultūros namų vieta. Taip, žinoma, jaunimo pramo
gų vieta turi būti graži ir gerai įrengta, bet būtina puoselėti
to utinę kultūrą, ugdyti jaunimo skonį, žadinti norą pažinti ir
pamėgti tėvų ir bočių kultūrines vertybes. Kantriai, kasdie
niniu darbu. Ir ne tik čia, Salake, kur reikia tik kai kuriuos
akcentus pakeisti, o visame rajone.
Sugrįžtame į Zarasus. Vakare rajoniniuose kultūros na
muose turi įvykti švietimo darbuotojų choro antroji repe
ticija. Beje, kultūros namuose vedėja nemažai laiko praleidžia:
ji vadovauja folkloro klubui, o paskutiniuoju metu ir besi
kuriančiam miesto pedagogų chorui. O anksčiau, atvažiavusi iš
Anykščių, ji dirbo šių namų direktore. Draugiški santykiai tarp
bendradarbių nepakito: Rima liko čia savu žmogumi, mylima
ir gerbiama. Daug bendrų reikalų ją sieja su dabartine kultū
ros namų direktore, choreografe Jovita Mikutavičiene; drauge
rūpinamasi naujųjų kultūros rūmų statyba ir interjeru, ankšto
se patalpose sumaniai rikiuojamas kolektyvų darbas, drauge
pasineriama į Sąjūdžio reikalų verpetus. . .
Ką beveiktų, kuo besirūpintų vedėja, jos neapleidžia min
tis atkurti Zarasuose kraštotyros muziejų. Jo čia būta. . .
Tačiau išmintingiems vyrams iš sostinės ir vietos valdžiai
kartą kilo noras visus muziejaus eksponatus be jokio doku
mento perduoti Rokiškio kraštotyros muziejui, o lėšas ir dė
mesį sutelkti tada ypač vertintam M. Melnikaitės memoriali
niam muziejui. O rajonui, įsispraudusiam tarp Latvijos ir Bal
tarusijos sienų, kurio nemaža dalis kartu su Vilnijos kraštu
lemtingus dešimtmečius buvo lenkų ponų valdoma, labai rei
kėtų dar vienos kultūros įstaigos — muziejaus, kurio ekspo
natai pasakotų apie praeitį, stiprintų meilę gimtinei.
Netruko prabėgti mano komandiruotei skirtas laikas. Apmąsčiau, ką patyriau, pasinėrusi į vedėjos reikalų srautą, ir
supratau, kad dar daug ko nespėjau sužinoti, išsiaiškinti.
Norėjau likti rajone dar vienai dienai, bet vedėja pasakė:
— Rytoj sėdėsiu užsidariusi kabinete ir rašysiu. Privalau
parašyti rajono vykdomajam komitetui ataskaitą už praeitų
metų darbą, informaciją apie išnagrinėtą skundą, parengti te
zes vykdomojo komiteto posėdžiui, kuriame vietoje manęs
dalyvaus ir kalbės rajoninių kultūros namų direktorė. ..
Vedėjai nereikėtų tiek daug rašyti per vieną dieną, jei
nebūčiau atvažiavusi. Per savaitę susikaupė. Matyt, netęsėjau
pažado netrukdyti. . .
Darbais ir nesibaigiančiais rūpesčiais Rima nesiskundžia.
Jai patinka būti veiklos sūkuryje, dirbti ir raginti kitus.
Klausaisi jos tylaus balso, stebi užtikrintus veiksmus ir nuo
latos jauti valingą charakterį. Rimos darbo biografijoje nė
dešimties metų neįrašyta. Taigi dar tik kopimas į kalną,
viršūnė — ateityje. Niekas neapdraustas nuo nesėkmių ir nusi
vylimų, bet svarbiausia visada turėti gyvenimo ir veiklos tiks
lą, ko Rimai Vitaitei ir palinkėkime.
TERESĖ NAUSUTYTĖ
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Tautinio
drabužio
istorijos keliai
XIX a. pabaigoje, o ypač XX a. pradžioje po spaudos drau
dimo panaikinimo atgimus nacionalumo poreikiui, Lietuvos vi
suomenė susimąstė ir apie drabužius — kaip savimonės išraiš
ką. Teoriniai samprotavimai, estetinės minties šiuo klausimu
raida ne visada sutapo su masiniu tautinio kostiumo dėvėjimo
judėjimu. Tai pasikartojo ir tarpukary, taip yra ir šiuo metu.
Mintis nešioti tautinį kostiumą pirmiausia kilo Mažojoje
Lietuvoje, kur keturis dešimtmečius lietuvybę sergėjo Vydūnas
ir kiti kultūrinio, tautinio bei politinio judėjimo dalyviai.
Vydūnas savo straipsniais (ypač rašytais 1894— 1901 metais)
žadino nacionalinį susipratimą, savigarbą, ugdė atsparumą nutautimui. Jo nuomone, kova prieš nutautimą — tai kova už
žmoniškumą, kuris menkėja ir nyksta nutraukus santykius
su dvasiniu palikimu1. Ne vieną kartą Vydūnas mini savo tautos
sukurtus lobius, tarp jų ir drabužius2.
Tilžės giedotojai paprastai dėvėjo XIX a. valstiečių kos
tiumus iš močiučių skrynių, o kartais ir naujus, miesto mados
paveiktus. Iš ikonografinės medžiagos matyti, jog moterys vil
kėjo baltus marškinius, languotus ar išilgadryžius sijonus, švie
sias prijuostes, margas ar juodas liemenes, mūvėjo kuklią
galvos dangą (arba būdavo be jos). O vyrai jau dėvėjo tamsų
kostiumą3. Apie to meto nešioseną 1916 m. Vydūnas rašė:
„Baltai spalvai lietuvių aprangoje iki XIX a. devyniasdešimtųjų
metų Šešupės apylinkėse buvo teikiama nuostabi, pastebima
pirmenybė. Į bažnyčią einančios moterys sudarė prieš ją ar pa
čioje bažnyčioje iš tiesų savitą vaizdą. Puiki aprangos dalis
buvo baltas lininis audinys — drobulė, išpuošta per vidurį ažū
riniu ruožu"4. Vydūnui apranga rūpėjo kaip tautos dvasios
išraiška. Ne be reikalo jis atkreipė dėmesį į baltos spalvos
reikšmę drabužiuose, tai buvo baltų dorovinė vertybė, kuri
nyko tiesiog jo akyse. Jis buvo akylas ir subtilioms drabužių
detalėms, jų raštų ornamentikai bei simbolikai5.
Ne tik Vydūnas, bet ir J. Basanavičius apgailestavo, kad
tamsuoliai iš drabužių išgujo puikias jų dalis, dingo spal
vingumas. J. Basanavičius pietistinę protestantų sektą taip ap
rašo: „Kas katalikuose „davatkos", tai Prūsų lietuviuose tie
„maldininkai". Liaudis pajuokdama juos vadina „mukariais".
Tų „mukarių" margi drabužiai buvo uždrausti nešioti. Tos
puikiosios „marginės" turėjo išnykti. . . dingo originalūs mo
terų žiponai, „pamuštinėmis" vadinami, kiaunių kailiais ap
vedžioti, auksu išsiuvinėti, dingo „šanslipėliai", mergų pakak
lės, vainikai ir kiti parėdai. Rūbai jiems leista tik juodos ir
baltos spalvos nešioti. Ypač smarkiai buvo uždrausta raudona
spalva drabužiuose vartoti, nes išganytojas savo raudoną krau
ją už nusidėjėlius praliejęs. Dėl tos priežasties visi tie, kurie
per Jėzų norėtų būti išganyti, saugojasi raudonų rūbų ant savo
kūno dėvėti."6

Švėkšna, 1920-ieji.
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Mažosios Lietuvos gyventojų drabužių nešiosena buvo pa
vyzdys visai Lietuvai. Formavosi nuomonė, jog lietuvio tauti
nio kostiumo pagrindą turėtų sudaryti X IX a. vidurio viduti
nio valstiečio drabužis, nes jis pakankamai puošnus (nė skur
dus) ir ne taip miesto bei kaimynų paveiktas, kaip, sakykim,
dvarininko. (X IX a. valstiečiai dominavo kaip socialinė grupė,
o jų drabužiai buvo vadinami „liaudies"). X IX a. valstiečių kos
tiumas formavosi iš archeologinio, daug jo dalių perimta iš
ankstesnių amžių: pvz., iš esmės panaši galvos danga, pečių
siaustės, juostos ir kt. kostiumo dalys bei detalės7. Šio laiko
tarpio kostiumui nemažą įtaką turėjo ir istorinis pasaulio bei
didikų kostiumas (pvz., tokie drabužiai kaip sermėgos, iš puoš
nios pirktinės medžiagos liemenės, vyrų galvos danga, pirkti
niai kaspinai, taip pat kai kurie siūlai, rūbų apdaila). Beje,
pasaulio istorijoje būta ir atvirkštinių reiškinių, kai liaudies ne
šiosena keitė didikų rūbų madą. Nors šie reiškiniai beveik
netyrinėti, tačiau šiandieną viena aišku: minėto laikotarpio val
stiečio kostiumas yra aukščiausio lygio meno kūrinys. (M ito
logai teigia, jog kostiumas atitinkąs gyvybės medžio įvaizdį).
Jo spalva ir pavieniai dydžiai pasižymi harmonija, subtilia
puošyba, kiekviena dalis atlikta puikia technika. Ilgainiui susi
formavo regioniniai kostiumo savitumai (o tai įvairino lietuvių
tautos estetinį kostiumo vaizdą), kurie atitiko ne vien funk
cinius ir estetinius valstiečių poreikius, bet suponavo ir išreiš
kė dvasinius idealus.
Kodėl vien apie moterų drabužius kalbama? Todėl, kad
Lietuvoje, kaip, beje, ir kitose Europos šalyse X X a. I I — I I I de
šimtmetį per šventes tautinį rūbą dėvėjo tik moterys. Studi
juojant drabužio istoriją aiškėja, jog moterų drabužis buvo
konservatyvesnis, o vyrų — labiau pasiduodantis įvairiai ma
dai.8 Be to, šventinis drabužis buvo ir apeigų dalis — jį dėvėjo
ne tik per vestuvių, krikštynų, laidotuvių apeigas (su juo ir lai
dodavo!), derliaus šventes. . . Linų rauti moterys eidavo su šva
riais baltais marškiniais, vyrai vilkėdavo baltus trinyčius. . .
Vėliau, nutolus nuo kaimo kultūros, kai dalis miestiečių į tauti
nį drabužį ėmė žiūrėti kaip į atgyveną, tautiškumo, tautos
profesinio meno savitumo klausimą ėmė kelti pažangioji visuo
menė (ypač meno inteligentija).
Atkaklus tautinio stiliaus ieškojimas (vadinamoji „mes" ir
„kiti" sąvoka) ypač pastebimas tapytojų, pabuvojusių svetur,
kūryboje bei etninės minties raidoje. Menininkų akys nukrypo
į savąjį liaudies meną, į vaizduojamąjį ir taikomąjį, jų dėmesį
patraukė ir liaudies rūbų spalvingumas. Tapytojai, o paskui ir
kiti inteligentai net ėmė rinkti suvalkietiškas prijuostes (ačiū
jiems,— dabar M. K. Čiurlionio dailės muziejuje yra per
800 prijuosčių), po to ir juostas, ir tokiu būdu jos su profesionaliiį^jųenu pateko į parodas Lietuvoje, taip pat į užsienį.

(1900 m. mūsų drabužiai buvo eksponuoti Paryžiuje, Trokaderio muziejuje; 1912 m. A n glijoje apie mūsų drabužius pa
sirodė pirmas straipsnis su 24 lietuviškų kostiumų fotografi
jomis; 1925 m. prijuostės iškeliavo į Italiją, į Moncos mieste
vykusią pasaulio taikomojo liaudies meno parodą). Taigi mūsų
liaudies drabužių dalims buvo pripažintas tas pats statusas,
kaip ir profesionaliam menui. X X a. Lietuvos pažangieji meno
estetikos principų formuotojai suprato tautinio stiliaus ir tau
tinės etninės kultūros sąsajas ir, anot V. Kairiūkščio, lietuviš
kumo požymiais nelaikė nei primityvumo, nei šiurkščios fak
tūros, nei niūraus kolorito. V. Kairiūkštis siūlė lietuviškumo
ieškoti liaudies meno visumoje ir esmėje, tyrinėti tautosaką
(tos mintys itin aktualios šiandieną). M. Dobužinskis laikė,
kad tautos savitumą lemia įvairių formų kombinavimas, spal
vų derinimas, proporcijų žaismas. Tą patį patvirtino A. Gudai
tis: ..... tautinės žymės turi pasireikšti ne tik siužete, bet ir
kūrinio vidaus struktūroje, formos supratime, formų santy
kiuose, kūrinio nuotaikoje."9
O kas dėjosi nutautusios Lietuvos kasdieniniame gyve
nime? 1912 metai. Marijampolė. .,(...) mokiniai ( . . . ) dirba
tautinėje kultūrinėje dirvoje (. . .) gieda choruose, vaidina
(. . .). Grįžo buvę užmesti, kai kam nežinomi muzikos įrankiai,
tautiniai drabužiai, žaidimai (. . .) plėtėsi papročiai", o jų mo
kytojas atrodė taip: „Uniforma rusiška, tautinė, kirpimu panaši
į policijos žandarų su panašiais ženklais (emblemomis). Ji savo
žibančia išore turėjo pabrėžti dėvėtojo visur laikyseną, kil
numą, viršenybę, didingumą, orumą, inteligenciją, oficialumą ir
tuo sukelti mokinių pagarbą, pripažinimą, klusnumą."10
1920 metais pirmojo pasaulinio karo nualintų Švėkšnos
moterų (atrodo, bažnyčios giedotojų) tautiniai drabužiai skur
doki: prijuostėlės — gėlėtos skaros. . .
O štai kaunietė Magdelena Karpuvienė pasakoja, kad nuo
1920 m. iki 1945 m. turėjusi ne vieną kostiumą: „Pirmasis buvo
šilkinis, sijonas languotas pirktinės taftos. Prijuostę pati siuvinėjau: ant žalio dugno geltonos tulpės. Liemenė buvo juoda
su geltonų karoliukų apvadais, su skverneliais, suvarstoma.
Antrojo sijono medžiaga (irgi tafta) buvo languota, žalia su
geltonom, baltom, raudonom juostelėm. Bliuzelė iš balto žoržeto. Turėjau stambius šlifuoto gintaro karolius. Liemenė žals
vos ir rusvos spalvos, užsegama. (Mūsų garbės nariai buvo
J. Tumas-Vaižgantas, Sofija Čiurlionienė, kuri ateidavo su že
maitišku kostiumu, ir jos galvos danga man, suvalkietei, atrodė
savotiška). Ant galvos nešiojome korporacijos kepuraitę (bu
vau neolituanė), su ja net į šokius ėjome. Drabužius dėvėjome
įvairiomis progomis: lapkričio 11 — per korporacijos įsteigimo
sukakties iškilmes, A. Smetonos gimtadienį (birželio 13), per
Naujuosius Metus, Užgavėnes. Jaunimas su tautiniais drabu

žiais ir į užsienį važiuodavo.11
1930 m. įsigytą tautinį kostiumą Michalina Katinienė taip
apibūdina: „Savo gražųjį „Birutės" kostiumėlį pamačiau pas
vieną Kauno siuvėją vitrinoje (Kodėl jis taip vadinosi, neži
nau: gal „Birutė"— Prūsų lietuvių draugija, vilkėjusi tokius
drabužius? Viena aišku: su kunigaikštiene Birute tas kostiu
mas nieko bendra neturėjo — aut. pastaba). Aš su juo 1934 m.
savo vestuvėse vilkėjau. Bliuskutė balto šilko, liemenė iš rau
donos parčia medžiagos. Turėjau ir gintaro „siūlelį", kaip
tikra Birutė".12
X X a. pradžioje toks kostiumas buvo labai madingas.
Kartu su pačia kostiumo dėvėjimo idėja plito ir juodos M a
žosios Lietuvos liemenės (mat įžvalgios siuvėjos pasinaudojo
romantiškomis mergaičių nuostatomis. . .) Šiaipjau šis kostiu
mas ganėtinai nutolęs nuo autentiškojo.
Leonija Dargienė, gyvendama Klaipėdoje, priklausė Gie
dotojų draugijos chorui ir 1930 m. užsisakė Rokiškio dirbtuvėse
(pati buvo aukštaitė) tokį kostiumą: „Sijonas ir liemenė buvo
vienodi, bordo pagrindas su išilginėmis tamsiai geltonomis
juostomis. Pasijonio apačia puošta, marškiniai kiauraraščiu siu
vinėti, bordo prijuostės apačia siuvinėta žaliomis, geltonomis ir
raudonomis tulpėmis. Ant galvos neplati juosta. Labai gražūs
Palangoje pirkti gintaro karoliai: skaidrūs su „pamėtytais"
baltais debesėliais. Turėjau ir gražią gintaro apyrankę. Batus
dėvėjome uždarus."13
Gaila, kad šio laikotarpio kostiumo istorija netyrinėta. Iš
kelių moterų prisiminimų, žinoma, irgi galima šiokias tokias
išvadas padaryti: 1) tautiškai atgimusios visuomenės estetinį
požiūrį atspindi to laiko tautinis kostiumas; 2) kostiumo dėvė
jimas, jo gamyba atitiko laiko dvasią ir galimybes; 3) 1920—
30 metais miestiečių moterų kostiumas nuo autentiškojo nu
tolęs; 4) kai kurie kostiumai dar yra išlaikę visas dalis ir re
giono skirtumus.
1926 m. kilus minčiai Kaune gaminti tautinius drabužius,
tuo rūpintis buvo pavesta dailininkui Antanui Tamošaičiui
(apie dailininko atliktą darbą Lietuvoje ir veiklą Kanadoje rei
kėtų išsamesnių studijų). Norint imtis tokio svarbaus darbo,
reikėjo tyrinėti, o tai nebuvo paprasta, ypač ne etnografui.
Tačiau „Sodžiaus meno" leidiniuose paskelbta A. Tamošaičio
tyrinėjimų ir kūrybos medžiaga tada buvo nepaprastai rei
kalinga (ja vadovautasi ir vėliau). A. Tamošaičio projek
tuotus ir serijiniu būdu gamintus kostiumus nuo 1926 m. iki
1960 m. dėvėjo ne vien kaunietės, o ir kitose Lietuvos vieto-

vėse (kai kas drabužius tebeturi). Dalis to laikotarpio kostiumų
yra patekę į muziejų ir laukia tyrinėtojų išvadų. M. Karpuvienė prisimena, kad gana sunku būdavę kostiumą įsigyti:
„1941— 1942 m. trečiąjį kostiumą (jis buvo projektuotas A. Ta
mošaičio) man nupirko vyras. Teko ieškoti protekcijų. . .
sijonas buvo žalsvas, su išilginėm juostom, prijuostė kaišytinė,
pagrindas mėlynas, liemenė mėlyna, dryžuota (man nepatiko!),
o marškiniai su raudonais užaudimais. Ant galvos karūna
su skaryte. Po karo kostiumo nebenešiojau." Iš muziejaus
turimų ir „Sodžiaus meno" bei „Lithuanian national costu
Pastaraisiais metais jauni kultūrininkai vis skundžiasi ma
m e"15 leidiniuose pateiktų A. Tamošaičio kostiumų matyti, jog
žai turį žinių apie darbų liaudies kalendorių, prašo papasa
kostiumo medžiaga ir spalvų deriniai skiriasi nuo X IX a.
vidurio autentiško valstiečių kostiumo — jis gerokai sumar- koti apie rudens darbų — rugiapjūtės pradėtuvių bei pabaigtu
gėjęs, suprastėjęs. Iš kostiumo pašalinta daug autentiškų da vių ir kt. papročius įvairiose Lietuvos vietovėse, domisi,
lykų (autorius juos laikė svetimkūniais)— neliko spalvotų lie kokie metų laikų kaitos svarbesnieji momentai, susiję su laukų
menių iš brangios pirktinės medžiagos, lengvų šilko kaspinų, darbų pradžia arba pabaiga, buvo pažymimi kaip šventės,—
subtilių pabruvėlių ir kt. Jų vietoje atsirado austinės su kaip laikinas atokvėpis ir poilsis, prisipažįsta mažai esą girdėję
gruboku užsegimu arba suvarstymu liemenės, austiniai kaspi apie linamynio, gyvulių skerdimo papročius. Kadangi liaudies
nai, karūna su skarele. . . Autoritetingo dailininko projektuoti tradicijos ilgus dešimtmečius buvo primirštos ir mokslininkų
kostiumai buvo savotiškas to meto grožio etalonas.
šiomis temomis parašytos knygos šiandien iš tiesų yra tapu
Reikia pripažinti, kad nuo pokario iki šiol masiniams ir
sios
bibliografine retenybe, priminsime keletą įdomesnių pap
sceniniams renginiams projektuotieji stilizuoti kostiumai (dar
bui vadovavo dailininkai, o etnografai liko nuošalyje) turėjo ir ročių, susijusių su rudens darbais.
RUGIAPJŪTE. Svarbiausias lietuvio valstiečio rūpestis
privalumų, ir trūkumų. Per šį netrumpą laiką mūsų visuomenės
skonį suformavo Dainų švenčių ir „Jurgeliu" kostiumai, patys- buvo gauti gerą derlių ir jį sėkmingai nuimti. Su nerimu kaimo
žmonės įprato nemąstyti, jie rengėsi tuo, ką projektavo dai žmogus stebėdavo gamtoje vykstančius pasikeitimus, pagal
lininkai. . . Tikėkime, su laiku daug ką pakeis folkloro judė juos orientuodavosi, kada pradėti žemės darbus. Tad regu
jimas ir visuotinis tautos atgimimas, Tikėkime, kad sulauksi liariai pasikartojantys gamtoje reiškiniai ilgainiui įsitvirtino
me ir rimtų tautinio kostiumo studijų, kurios tęs menotyrinin liaudies kalendoriuje. Neapsieita be astronominių stebėjimų,
kės Halinos Kairiūkštytės-Jacinienės pradėtą darbą. M oksli
kurie buvo aiškinami mitologiškai, manant, kad žmonių gy ve
ninkė lietuvių liaudies drabužių, audinių specifiką studijavo
nuo 1930 m. iki mirties. Jos studijų straipsnių yra paskelbta nimo sėkmė priklauso nuo antgamtinių jėgų.
Rudenėjimo pradžia lietuviai laikė Lauryno šventę (rug
1976— 1977 m., tačiau kita tyrinėjimų medžiaga tebėra rank
raščiuose. Menotyrininkė pasižymi erudicija ir įžvalgumu, pla pjūčio 10), rugiapjūtės pabaigą. Rugiai Lietuvoje, kaip žinia,
pribręsta ne vienu metu, todėl rugiapjūtė prasidėdavo apie
čiu šaltinių ir ikonografinės medžiagos pateikimu lyginimo ir
gretinimo metodu. Ji pirmoji į kostiumą pažvelgė apeiginiu
liepos vidurį ir tęsdavosi iki rugpjūčio vidurio. Savaime
jo aspektu. Beje, į vieną leidinį reikėtų sudėti ir muziejinin aišku, per rugiapjūtę didelėms pramogoms nebuvo laiko,
kės Aldonos Stravinskienės straipsnius apie drabužius.
tačiau apeigų, dainų, pokštų gausumas prapjovose (pirmo pėdo
Propaguodama visuomenei lietuvių tautinį kostiumą, kon supjovimas) bei pabaigtuvėse ir šį sunkų valstiečio darbą
sultuodama liaudies meistrus, folkloro dalyvius, supratau, jog
darė įdomesnį, skaidrino pilką buitį.
vien teigimu, kad tautinis kostiumas — meno vertybė, netoli
Porą dienų prieš rugiapjūtę namų šeimininkas nueidavo į
nueisi. Reikia sutelktomis pastangomis ne vien estetinę tauti
rugių
lauką, nupjaudavo saują rugių ir parnešęs pastatydavo
nio kostiumo kultūrą kelti — reikia faktais teigti, kad jis ne1*
klėtyje. X IX — X X a. daug kur pirmasis pėdas vadintas „šei
vien materialinės, o ir dvasinės kultūros padarinys. Tad, mano.
mininku", „gas padorumu", kai kur Dzūkijoje „dziedu" arba
manymu, tolesnis tautinio kostiumo tyrinėjimas neatsiejamas
„svečiu". Pačios šeimininkės supjautą pirmą pėdą, perrištą
nuo su kostiumu susijusių apeigų, papročių, tautosakos, mito
logijos. Begalinė tautinio kostiumo stilizacija griauna vidinę
dviejose ar trijose vietose, pastatydavo svarbiausiame trobos
etninę ir etinę tautinio kostiumo struktūrą kaip esminį pag
kampe — krikštasuolėje, jo viršūnę kai kur surišdavo, o apa
rindą ir trukdo tolesnei jo kūrimo eigai.
tinę dalį perskirdavo pusiau, atseit — tai „šeimininkas" ir
„šeimininkė". Sugrįžtančias iš prapjovų pjovėjas, kurios neš
AUŠRA KARGAUDIENĖ
davo „svečią", sutikdavo su duona. Rytų Lietuvoje pirmąją
Kauno M. K. Čiurlionio dailės
rugiapjūtės dieną pjovėjai buvo laistomi vandeniu — tai turėjo
muziejaus vyresnioji mokslinė
nulemti grūdų brandą, gerą orą. Atėjęs į lauką šeimininkas kai
bendradarbė
kur būdavo surišamas šiaudų ryšiu ir pakilo j amas. Dažnos
buvo ir rugiapjūtės talkos. Kaimynas kaimynui, giminės ir net
kaimas kaimui padėdavo rugius pjauti. Žemaitijoje X IX a. po
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ruduo
pynimas. Paskutiniame rugių bare pjovėjos palikdavo nenu
pjautą kuokštelį rugių, aplink kurį pačios susėsdavo ir per
prijuostę švariai išravėdavo, linkėdamos, kad kitais metais ru
giai būtų švarūs, o paskui supindavo į kasą. Šalia užkasdavo
duonos su druska, kad žemė duotų geresnį derlių. Pinant
ievarą moterys dainuodavo pabaigtuvių dainas. Rugiapjūtės
pabaigtuvių papročiuose svarbiausias momentas buvo vainiko
iš paskutinio pėdo arba iš surinktų gražiausių varpų pynimas.
Vainiką pakabindavo krikštasuolėje. Garliavos apylinkėse, be
įprastinio rugių varpų vainiko, merginos pindavo ir gėlių vai
nikus, kuriais apvainikuodavo pjovėjus. Neparnešus pabaigtu
vių vainiko, šeimininkė ar jos dukterys iš apipuvusio stogo
šiaudų nupindavo ir užmesdavo ant pabaigtuvių butelio. Tai
reiškė, kad pabaigtuvių vaišių pjovėjai neverti.
Rytų Lietuvoje ir dalyje Užnemunės, be vainiko, dar buvo
pinama juosta iš rugių, o Vakarinėje Lietuvoje — lazda, kurią
nupindavo vyrai šeimininkui. Šiaulių apylinkėse iš geriausių
rugių darydavo pabaigtuvių kepurę, kuri būdavo puošiama
įvairiomis gėlėmis ir uždedama šeimininkui.
Pabaigtuvių vaišėse pirmasis kirtėjas ir rišėja sėdėdavo
pagarbiausioje vietoje — užstalėje.
Šiaurės Lietuvoje ir Klaipėdos krašte paskutinį rugių ve
žimą papuošdavo gėlėmis, o Aukštaitijoje stengdavosi jį pri
krauti kuo pilnesnį, kad kitais metais klojimas būtų pilnas.
Prūsijos lietuviai paskutinį pėdą, vadinamą „boba ", aprišdavo skarele ir paskutiniame rugių vežime iškilmingai jį
veždavo per visą kaimą.

ŽOLINĖ. Derlių suvežus į klojimą, senovėje buvo atlie
kamos vėlėms aukojimo apeigos. Vėliau tai sutapatindavo su
Žoline (rugpjūčio 15 d.). Dzūkijoje šiai dienai skersdavo
aviną ar paršelį, iš to meto derliaus virdavo devynis pa
tiekalus, kurių visi turėjo paragauti.
J. Balys „Lietuvių kalendorinėse šventėse"' rašo, kad Varė
nos apylinkėse per Žolinę būną vadinamieji „naujienų dziedai".
Per „dziedus" prikepama duonos iš šiųmečių rugių ir pyragų iš
kviečių, papjaunama avis. Žolinės rytą, viską sutvarkius,
einama pusryčiauti. Visa, kas paskiriama „dziedams" (elge
toms), sudedama ant stalo: avies šlaunelė, duonos, pyrago.
Šeimininkas uždega žvakę ir leidžia per visų prie stalo sėdinčių
rankas. Žvakei apėjus aplink stalą, šeimininkas vėl ją paima ir
triskart apneša apie „dziedams" skirtus valgius. Prof. P. Dundu
lienės nuomone, pirmojo derliaus vaišių dalijimas elgetoms, jų
vaišinimas, to paties derliaus nešimas į bažnyčią šventinti
bei pirmojo kepalo aukojimas — tai pirminių aukų prosenių
vėlėms bei dievams pėdsakai.
Kitose Lietuvos vietose, ypač Aukštaitijoje, valstiečiai
įvairių auginamų javų puokštes nešdavo į bažnyčią šventinti.
P. Zalansko nuomone (kn. „Čiulba ulba sakalas"), Žolinės
Dzūkijoje ypatingai buvo laukiama, nes tuo metu jau prinokę
obuoliai, kriaušės, vyšnios, kluonas pilnas rugių ir kitų javų.
Moterėlės Žolinės dieną šventino linus, kopūstus ir nuo visų
ligU gydančias vaistažoles.

LINAM YNIS. Įdomūs archaiškieji linamynio talkų papro-
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čiai Žemaitijoje. Linus mindavo vėlyvą rudenį, kai sumažėja
kitų ūkio darbų. Dirbti pradėdavo arba temstant, arba nuo
pirmųjų gaidžių, arba ankstyvą rytą pirtyse, atokiau nuo kitų
pastatų. Beje, būta ir kitaip: Francas Tecneris veikale „Slavai
Vokietijoje" rašo, kad Žemaitijoje linamynio talka prasidėdavusi trečią valandą po pietų. Iš aplinkui susirinkę vyrai ir
moterys penktą valandą valgydavę vakarienę — bulvienę su
lašiniais, gerdavę arbatą, rečiau — alų, po to eidavę į jaują
arba pirtį. Vyrai išdžiovintus linus laužydavę, moterys brauk
davusios. Taip dirbdavę iki aštuntos valandos ryto. Dieną
miegodavę, pavakare vėl kibdavę į darbą. Pusę vienuoliktos
valgydavę pusiaunaktį — duonos, dešros, alaus ir degtinės,
dvyliktą nakties — naktinpiečius — bulvių košės su spirgučiais
ir rūgusiu pienu. Dvi valandas pailsėję, vėl dirbdavę ir vėl
valgydavę „aušrinę"— karšto alaus su medumi, duonos ir kas
tinio. Pusiau devintą ryto — pusryčiai: kopūstai su lašiniais,
pieniška makaronų sriuba ir gėrimas.
A. Vyšniauskaitė straipsnyje „Linamynio talkų papročiai
Lietuvoje XIX a. pabaigoje — XX a. pradžioje" įdomiai aprašo
linų mynimo pramoginius momentus. Linų talkoje mėgdavo
mušti „žiužį". Vienas mynėjas užrištomis akimis atsigula ant
grendymo, kitas jam suduoda šiaudų ryšiu, vadinamuoju
„žiužiu". Užgautasis turi atspėti, kas jam sudavė. Įspėtasis
pasikeičia su „žiužio" nešėju vietomis, neįspėjęs gauna „žiu
žiu" nuo kito. . .
Kitas linamynio išdykavimas — mynėjų
„binkiavimas"
(„binkis"— ilgas rąstas, į kurį būdavo įtvirtinama po 10— 12
mintuvų). Binkiuodavo visus mynėjus iš eilės, ypač naujo
kus, taip pat jaujon užsukusius praeivius. Nutvėrę už galvos
ir kojų, būdavo, užverčia ant binkio ir sėdyne keliskart su
duoda į jį, tuo tarpu vienas iš mynėj ų binkiuojamajam dar
įspaudžia į pilvą „plunską"— spaklį.
Į jaują gąsdinti mynėjų ateidavo persirengėliai: „ožys ",
„gervė", „smertis". . . Arba naktį jaujos durys dažnai atsilapo
davo, ir į vidų kažkas įmesdavo žmogaus pavidalo baidyklę —
„kuršį"; kitos jaujos mynėjų atsiųstas „kuršis"— tai antropo
morfinė baidyklė, reiškusi tos jaujos mynėjų pajuokimą. „Kur
šis" būdavo nuogas arba aprengtas. Nuogą kuršį darydavo iš
išilginių šiaudų su prikabinta avino pūsle.
Kartais jį
apvilkdavo kurio nors talkininko nuošalėje padėtu drabužiu.
Aprengtasis „kuršis" buvo rėdomas taip: suplyšusias vyriškas
kelnes prikimšdavo šiaudų, blauzdikaulius apvyniodavo autais,
kojas apaudavo naginėmis, apvilkdavo nunešiota sermėga. Iš
šiaudų gniužulo padarydavo galvą, o ant jos užmaukšlindavo
šiaudinę skrybėlę. Prie „kuršio" būdavo prikabinamas „laiškas"
su nešvankiais linkėjimais. „Kuršį" atnešti reikėjo iki pusiau
nakčio. Jo nešimas susijęs su rizika, nes tos jaujos mynėjai,
kurie gavo „kuršį", turėjo nešėjus vytis, pagavę — bausti:
pamerkti kūdron, paskui įkėlus į jaujos ardus, džiovinti; pra
džiūvusį „kuršį" minkyti, džiovinti, binkiuoti, o kitą kartą, vir
vę užvėrus už juostos, permesti antrą jos galą per jaujos bal
k į — atseit, „katiną traukti prie lašinių". „Kuršio" nešėjams
reikėjo drąsos ir apsukrumo. Nepagavus „kuršio" atnešėjo
reiškė apsijuokti prieš visą apylinkę; paprastai iš apmaudo
baidyklę sudraskydavo; kuršnešiui išnešti sveiką kailį reiškė
apturėti didelę garbę. Liaudies sąmonėje „kuršis"— pikta dva
sia, kuri džiovina javus.
Žemaitijoje vyravęs paprotys šeimininkui įteikti švariai
išbrauktų linų stukelį (12 saujų), šeimininkei uždėti ant galvos
iš vienos linų saujos padarytą vainikėlį ir abu papuoštuosius
pakilnoti.

Linamynio užbaigos papročiuose laistymasis vandeniu
reiškė linkėjimą ateinančių metų linams reikiamos drėgmės.
XX amžiuje tai buvo jau tik pokštas.
Linamynio talka baigdavosi vaišėmis ir šokiais (buvo sam
domas muzikantas). Talkininkai persirengdavo atsineštais ge
resniais drabužiais. Šokius polka pradėdavo šeimininkas su šei
mininke. Linų mynės pabaigtuvės išliko iki XX amžiaus.
SKERSTUVĖS. Prie rudens darbų etnografai priskiria ir
skerstuves. Vakare talkininkus ir kaimynus šeimininkai vai
šindavo šviežia mėsa, juka, vėdarais, alumi. Žemaitijoje tikros
skerstuvės neapsieidavo be kepto kraujinio ir bulvinio vėdaro.
Sakoma, kad Papilės apylinkėse dar po pirmojo pasaulinio
karo, paskerdus kiaulę, iš mėsos atliekų su žirniais būdavo
verdamas šiupinys, kurio dubenėlį kartu su keliais gabaliukais
lašinių, kumpio, truputį kraujo nešdavo kaimynui. Skerstuvių
paprotys reikalavo nepaisyti kaimynų tarpusavio santykių, ti
kėta, kad skerstuvių nenunešus bus neskalsi mėsa, nesiseks au
ginti kiaules.
XX a. pradžioje vaišės išnyko, bet skerstuvių nešdavo
neturtingiems kaimynams ir giminėms.

Paskutinis rudens darbų pabaigos akcentas — Martyno
diena (lapkričio 10 d.). Ji itin buvo paplitusi pietvakarių
Žemaitijoje. Per Martyną baigdavosi daugumos samdinių tar
nybos laikas. P. Dundulienė knygoje „Paukščiai senuosiuose
lietuvių tikėjimuose ir mene" mini per šv. Martyną buvus
paprotį su apeigomis kepti ir valgyti žąsį (beje, tą dieną žąsis
nešdavo į bažnyčią aukoms ir dėdavo ant šv. Martyno al
toriaus).

Pagal liaudies kalendoriaus, svarbiausių darbų tradicijas ir
papročius galima atkurti kaimiečių pasaulėjautą, nustatyti to
meto dorovės normas. Gaila, kad laikas daugelį prasmingų
papročių nugramzdino užmarštin.
Tad ką šiandien daryti? Visų pirma įsidėmėtina: papročių
ir apeigų nereikia mechaniškai perkeldinėti į šiuolaikinį rengi
nį. Nesistengti vaidinti. Svarbiausia — pažinti savo krašto, sa
vo kaimo tradicijas ir tik tada jas natūraliai perimti.
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P rabočių
Per ilgus metus liaudis sukaupė didelę vaikų auklėjimo
patirtį, kuri buvo perteikiama iš kartos į kartą. Auklėjami
vaikai buvo tik šeimoje. Ir vėliau, vaikams paaugus, svar
biausia pedagoginė institucija likdavo šeima. Valstietės moti
nos auklėjimo procesui specialaus dėmesio neskyrė. Tai buvo
natūralūs reikalavimai, išplaukę iš kasdienės veiklos. Tėvai,
dirbdami ir kartu žaisdami su vaikais, mokė juos pažinti ap
linką, ugdė jų fantaziją.
Etnografinėje literatūroje pabrėžiama, kad vaikų žaislams
ir žaidimams XIX a. ir XX a. pradžioje lietuvių valstiečių
šeimose maža teskirta dėmesio. Beveik visi vaikų žaislai buvo
aplinkos daiktai: pagaliukai, medžio kaladėlės, degtukų dėžu
tės, ritės nuo siūlų, įvairios dėžutės ir buteliukai nuo vaistų,
medžiagos skiautės, medžių lapai, gėlės, akmenukai, vanduo,
smėlis. Kad žaislas barškėtų ir vaikams būtų smagiau, į kokią
nors tuščią dėžutę įberdavo žirnių ir duodavo pažaisti.
Žiemą vaikai didesnę laiko dalį praleisdavo namuose, pri
žiūrėdavo mažesnius broliukus ir sesutes, žaisdavo žaidi
mus, padėdavo tėvams atlikti namų ruošos darbus. Suaugusieji
pamokydavę vaikus šokti, dainuoti ir būtinai poterių. Nupirkdavę ir abėcėlę ar šiaip knygų su paveikslėliais.
Mažesnieji vaikai iš pupų ar žirnių dėliodavę įvairias
mozaikas: namus, gyvulius, gėles. Iš degtukų dėžučių pasi
darydavo arklių, kitokių gyvulių. Degtukų dėžutę išardydavo,
įplėšdavo iš visų pusių, po to išplėštąsias dalis užlankstydavo
ir turėdavo įsivaizduojamą gyvulį, su kuriuo ir žaisdavo. Į
daržoves (bulves ar burokus) prismaigstydavo degtukų ir paga
liukų. Kartais ant pagaliuko, vaizduojančio gyvulio uodegą,
pririšdavo kelis siūlus, kad atrodytų „kaip tikras". Iš kala
dėlių, ričių, pagaliukų statydavo namus, bet labiausiai patikda
vo statyti dideles pilis. Tėvai padarydavo berniukams arkliu
ką, ant kurio buvo galima „joti". Jį išpjaudavo iš storesnės
lentos, nudažydavo viena spalva arba margai ir pritvirtindavo
prie nedidelės kėdutės.
Mergaitės labai mėgusios žaisti su lėlėmis: jas supdavo,
valgydindavo, su jomis šnekėdavo, padainuodavo. Lėlės daž
niausiai buvusios skudurinės. Mažoms mergaitėms jas pasiūda
vo mamos, senelės ar vyresnės seserys. Akis, nosį ir lūpas nu
dažydavo dažais ar patepdavo anglim, o kad būtų gražiau —
kai kas ir išsiuvinėdavo. Mergaitės savo lėles vystydavo į
įvairias medžiagos skiautes, jei turėdavo pasiūtų drabužėlių,
aprengdavo ir nurengdavo.
Labai retai vaikams buvo perkamos kaimo puodžių paga
mintos molinės švilpynės, taupyklės ar šiaip kokios figūrėlės.
Vaikams būdavo didelis įvykis, jei kuris gaudavo pirktinį
žaislą. Petronėlė Naujokaitė (gimusi 1905 m. Sakių raj.) prisi
mena, kad jai podė padovanojo pirktinę lėlę, bet labai ma
žytę. Ji buvusi ir su akelėm, ir su nosim, lūpas irgi turėjo.
Įvairiose Lietuvos vietose vaikai darydavęsi užutį. Avies
ar kito gyvulio 5— 7 cm ilgio kojos kaule pragręždavo dvi
skylutes, per jas perverdavo virvutę ir tampydavo į šalis.
Taip išgaudavo malonų ūžesį, o kai siūlas nutrūkdavo —
kaulas toli lėkdavo. . . Ilgas stiprus siūlas būdavo perveria
mas ir per sagą. Siūlą tampant saga smarkiai įsisukdavo,
beveik be garso brėždama apskritimą.
Žiemą paūgėjusiems vaikams vėžintis buvo naudojamos
traukiamos medinės nekaustytos arba kaustytos kaimo kalvių
darbo rogutės. Suaugusieji ¡n vyresnieji vaikai darydavo
karuselę. Taip pat mėgdavę vaikai pačiuožinėti namuose dary
tomis pačiūžomis (šienelėmis). Iš lygiai aptašyto medžio gabalo
padarydavo maždaug 4— 5 cm aukščio, pėdos pločio padą. Per
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vaikystės
žaislai
apatinę pačiūžos dalį, kad slystu, ištempdavo vielą ar nuo
seno kibiro lanką ir prikaldavo pačiūžos galuose truputį
aukščiau. Medinio pado viduryje pradegindavo skylę ar dvi
skyles, per jas perverdavo kokią nors virvelę, surišdavo vir
šuje ir dar apvyniodavo aplink kojos riešą.
Vyresnieji vaikai turėdavo po porą, o mažesnieji ir tie,
kurie nelabai mokėdavo čiuožti, po vieną šienelę. Ant kitos
kojos prisirišdavo paprastą kaladėlę ir, ja pasispirdami, čiuož
davo.
Atėjus šiltesniam metų laikui, vyresnieji vaikai pasidary
davo riedančių žaislų: ratelių, karučių, ripkų.
Ratukai (kai kur dviratis) buvo daromi mažesniems vai
kams vežioti ir šiaip ką susidėjus vežti. Ant medinės ašies
su išgręžtom dviem skylėm briaunos prikalamas gerokai iš
lenktas dvišakės rodiklis, o ant ašies viršaus pritvirtinamas
koks nors lovelis ar nulūžusiu lanku krepšys. Mažesniųjų ra
tukų rodiklis galėjo būti paprastesnis arba vietoj jo priri
šama viela ar virvelė.
Karučiai — tai į dvišaką ar praskeltą lazdą įspraustas ant
ašies pavertas tekinėlis (ripka), nupjautas nuo apvalaus me
džio galo.
Mažesniems tiesiog prie pagalio prikaldavo medinį ratuką

ar ripką. Vaikai mėgdavo lakstyti su tokiu į priekį vedamu
žaislu.
Etnografinės ekspedicijos Šakių rajone metu Lebedžinskas
Juozas, g. 1916 m., papasakojo, kaip vaikai gamindavosi dvira
tį: „Iš lentų apvaliai išpjauti ratai, du iš šonų, per lentas ėjo
ašis. Įstrižai prikalta lenta — ten sėdynė, vairas — pagalys.
Pasistumi į pakalnikę, užšoki ir važiuoji, kiti vaikai pastu
mia. Po to keisdavomės. Mašinų niekas nesidarydavo, nes nie
kas jų nebuvo matęs, tik dviratį". Pavasarį, medžiams sprog
stant, kai žievė lengvai atšoka nuo medžio, iš karklų, drebu
lių, pušų berniukai darydavosi šautuvus (strielbas). Tam parin
kdavo gražų bešakį medį, nuo jo nupjaudavo viršūnę ir siau
romis atrėžomis atplėšdavo 4— 5 cm ilgio žievę, o paskui
stengdavosi sukant ištraukti medį iš žievės. Toks ištrauktas
medis buvo vadinamas „štampoliu", Nuo jo plonesniojo galo
atpjaunamos dvi kulkos ir apvyniojamos siūlais. Štampolį ge
rai suvilgo. Kulka žievės tūtelėn kišama iš plono galo, o štampolis iš storojo, ir, kelis kartus juo papumpavus, šaunama.
Žaisdavo ir su įvairiose Lietuvos vietose nuo karo užsili
kusiais įvairiais ginklais ar jų dalimis. Vaikų kišenės nuolat
būdavo pilnos šovinių ar jų gilzių, o įvairios ginklų dalys buvo
žaidimų įrankiais. Populiariausi berniukų žaidimai XX am
žiaus pradžioje buvo karo tema.
Mažesnieji, sekdami vyresniaisiais, apsidrožę kokią lazdą,
užsidėję ant pečių vaizduodavo nešą šautuvą ar jodinėdavo
apžergę medžio šaką.
Jei netoli būdavęs upelis ar šiaip kokia didesnė bala,
vaikai leisdavo popierinius ar iš medžio žievės išdrožtus lai
velius. Mergaitės saulės atokaitoje kepdavo molio arba raudonmolio bandeles, lipdydavo žąsiukus (ančiukus, viščiukus ir 1.1.).
Juos prilipdydavo ant dantračio, kad geriau stovėtų.
Mėgo vaikai vaikščioti „stypynėmis", suptis sūpynėse ar
„kliūbuose" (sūpynės suptis atsistojus), statytis malūnėlius.
Valstiečių šeima buvo svarbiausia darbinio auklėjimo, dar
bo tradicijų, darbštumo puoselėtoja ir saugotoja. Tai buvo
glaudžiai susiję su kasdienine veikla, kurioje aktyviai daly
vavo ir vaikai. Jiems tėvas pagamindavo mažesnių, vaiko
jėgoms pritaikytų darbo įrankių: grėblių, mažų staklelių, leng
vų spragiliukų kūlimui,, mažų dalgelių ar dviražių šakių, o
piemenaitėms mažas nešiojamas stakleles juostoms austi. Taip
nepastebimai, žaidžiant, vaikai buvo parengiami savarankiš
kam darbui.
Daugelis vaikų išeidavo ganyti, ir, jei tik gyvuliai būdavo
ramūs — stovėdavo ar gulėdavo, piemenys galėjo žaisti. Daž
niausiai ėjo „slapukais" (Šilutės raj. „Baldi baldi"), gūžinėjo,
mušė „kerepėžą" („reketį"), varė „kiaulę" į dvarą, rovė „ro
pę", dalijo „žiedą" ir kt. Savo žaidimuose vaikai dažniausiai
naudojo akmenukus, medžio kaladėles ar pagaliukus, įvairių
formų lazdas, rykštes, net botagus. Iš karvės šerių sukdavo
kamuoliukus, tiesiog trindami karvės šonus. Juos stengdavosi
pasidaryti kuo didesnius. Kai kurių mergaičių jie būdavo apmegzti.
Ankstyvą pavasarį ar vėlyvesnį rudenį piemenys nusilipdydavo iš molio krosnį. Ją stengdavosi daryti kaip tikrą ir
pakurdavo. Suėję šildydavosi rankas. Smagu būdavo žiūrėti į
dūmus ir ugnį.
Be nedaugelio pačių ar vyresniųjų pagamintų žaislų, kaimo
vaikai naudodavę įvairius buities reikmenis, šiaip atsitiktinius
daiktus, kurie atstodavo žaislus.

Straipsnio autorei atsiminimus 1984— 1988 metais papasa
kojo: Povilas Gaušas (g. 1894 m.) iš Panevėžio rajono Maženių
kaimo, Juozas Lebedžinskas (g. 1916 m.) iš Šakių rajono
Lekėčių apylinkės, Natalija Gatavičienė (g. 1903 m.) iš Šakių
rajono Paluokių kaimo, Juzina Adomaitienė (g. 1900 m.) iš
Kauno miesto ir Petras Adomaitis (g. 1904 m.) iš Kauno
miesto.
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A r mes nestandartiniai?..
Visai nežiemiškas 1989-ųjų sausis. Troleibusas siūbuoda
mas nučiuožia Vilijampolės tiltu, meta žvilgsnį į apsiblau
susią Nerį ir atsidūsėjęs sustoja. Lietuvos veterinarijos aka
demijos miestelis. Čia nesunkiai paklystum, jei ne pro žalias
vejas skubantys baltarūbiai fuksai bei orūs dėstytojai. Be
lieka susirasti mokomąsias klinikas ir praverti sunkias duris.
Erdvus prieškarinis pastatas dvelkia švara ir. . . liūdesiu.
Netrunki suprasti kodėl — ligoninė yra ligoninė. Nesvarbu, kas
tu būtum — kiekviena gyva būtybė vienodai junta skausmą.
Ir tas bežadis „Britų lordas"— toną sveriantis jautukas ilgesin
gomis akimis, ir susigūžusios avytės, ir daugelis kitų „pacien
tų", taip laukiančių gero gydytojo žodžio ir šilto delno.
Čia busimieji gydytojai išeina visą veterinarijos paslapčių
kursą, čia išmoksta gerai diagnozuoti ir gerai gydyti. Šią
priklausomybę nuolat primena vienoje iš Akademijos auditori
jų virš įstiklinto karvės skrandžio kabantis lotyniškas užra
šas— „QUI BENE DIAGNOSCIT, BENE CURAT". Teko įsiti
kinti, kad čia išmokstama ne tik sunegalavusį gyvulį nura
minti, ant kojų pastatyti, bet ir ne vieną žmogišką sielą
prikelti ir sušildyti.
Vienas tokių sielos gydytojų — Akademijos Terapijos ka
tedros docentas Antanas Bernatonis ir visa „puokštė" jo bu
simųjų kolegų. Puokštė (kupole) — ne atsitiktinis gražus žodis.
Tai Akademijos folklorinio ansamblio pavadinimas. „Kupo
le" — tai margas ir kvapus vasaros žolynų vainikas, naktiniai
Joninių laužo atšvaitai, paslaptys ir burtai. Ir, žinoma, daina.
Antanas Bernatonis — santūrus žemaitis nuo Plungės, di
džiuojasi savaisiais „kupoliukais", lyg tie Joninių žolynai
pasklidusiais po visą Lietuvą — jų rasi ir Baisogaloj, ir M olė
tuose, ir Ignalinoj, Kupišky, Rokišky, Šeduvoj, Elekt

rėnuose. . . Jis — tai jie. Jie — tai jis. (Tai primygtinai pabrė
žė senbuvė Jūratė.)
Atėjus rugsėjui, atskuba iš visų Lietuvos kampelių tie
busimieji sielų gydytojai, kai kurie iš jų net nenutuokdami
arba tik intuityviai jausdami būsimą prisilietimą prie liaudies
kūrybos lobyno. O kol kas fuksų pulkelis, pastebėjęs skel
bimą, kviečiantį į „Kupolės" ansamblį, tik smalsiai dairysis
ir svajos, kol vieną dieną atsivers auditorijos durys, ir iėjęs
nedidukas kuklus žmogus pradės. . . atkalbinėti juos. Taip
taip, atkalbinėti! Nes, esą, krūviai ansamblyje didžiuliai, dar
bas labai rimtas, todėl gyvenimas „KupoĮėję" anaiptol nėra
rožėmis klotas. Dėstytojai šypsosi — toks neįprastas „kvieti
mas" jiems jau pažįstamas. Iš tikrųjų— repetuojama „Kupolėje" iki devinto prakaito, nes šventai tikima — per koncertą
reikia pasirodyti tvirtai.
Į pirmąją repeticiją įsidrąsinę įsmunka pirmakursiai. Va
dovas nieko nepuola įkalbinėti dainuoti po vieną, nes jo žo
džiais, tas vakarykštis mokinukas scenoje dar jaučiasi lyg iš
rengtas. Palaipsniui, senbuvių padedamas, prabils ir jis. O tuo
tarpu daugiau žvalgosi į kitus, mokosi klausyti. Neretai, žiūrėk,
koksai ir „nubyra", bet dažniausiai toks, kuris bet kokia kai
na veržiasi į sceną koncertuoti. Kiti galbūt atranda savy ak
toriaus ar kaimo kapelos muzikanto dovaną (Akadem ijoje
gausu gerų meno saviveiklos kolektyvų). Vadovas nesiekia
beatodairiško masiškumo — čia, „KupoĮėję", išlieka ištvermin
giausi, valingiausi. Kartais įsiprašo į ansamblį iš pažiūros
ir visai „beviltiški", į šalį „nugiedantys", bet, būdami atkak
lūs, staiga ima ir prasidainuoja. Nekalbusis Antanas Berna
tonis susimąsto, prisiminęs vieną mergaičiukę, kuri, iš pradžių
buvusi visai netinkama, atsitiktinumo dėka taip netikėtai

Renkame dainas Molėtų
rajone, Suginčių apylin
kėse.

1986-ųjų

liepa.

(Nuotrauka iš ansamblio
archyvo).

„Kupolė" repetuoja.

Štai tokie mes 1989-ųjų
pavasarį. ..
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atsiskleidė — puikiai kalbėjo tarmiškai. Tokia pasakorė buvo,
kokių reta. . .
Beje, dalyvio tarmė išryškėja beregint, tik įstojus į an
samblį, mat vadovo apdairiai sugalvota, pildant susipažinimo
anketas, užklausti ne tik iš kokios šeimos esi kilęs, ką mėgsti
bei kuo moki groti, bet ir kokia tarme gali laisvai šnekėti.
Vėliau tai atsiskleidžia kolektyvo programose. (Kai žemaitišką
dainą užtraukia M irga — net graudu pasidaro. . .). Scenoje kal
bama ir dainuojama ta tarme, „kurios išmokė mama" — spe
cialiai niekas nesimoko. Ansamblį lanko visų tarmių atstovai,
tik gaila, kad ne visi jomis šneka. Vadovas vėl nugrimzta į pri
siminimus— buvęs kitas „kupoliukas"— pasakorius
nuo
Švenčionių, tai buvęs tikras talentas. Deja, taip pat jau pakė
lęs sparnus ir išskridęs.
Iš vidurinės suolo atėję busimieji instrumentininkai dažnai
taip pat netikėtai atranda save „KupoĮėję". Pirmaisiais metais
nieko dar nenutuokęs, vėliau toks vaikinukas ar mergaičiukė
ima ir pravirkdo armoniką, suvirpina kankles, drąsiai pučia
skudučius. Pirmame kurse apsižvalgius, antraisiais jau rimtai
kimbama į mokslus. Kita vertus, programos kuriamos taip, kad
ir lumzdelį ar paprastą molinuką sugebama prakalbinti, net
siela atgyja.
Paklaustas, kodėl ansamblį lanko tik studentai, A. Berna
tonis tvirtai atsako, jo g tik tie, kurie pabirs po visą Lietuvą,
po jos kaimus, sugebės ir privalės dauginti pasėtą meilės liau
dies dainai, pačiai gimtinei, grūdą, jie — tai vienintelė viltis,
kad auganti karta neužmirštų protėvių kalbos, dainos, g y v e 
nimo būdo.
O baigusių Akademiją „kupoliukų" geografija jau dabar
kuo įvairiausia. Apie juos byloja Metraščio įrašai (senbuvė Da
lia rūpinasi juo), o pačių įsirengtame „Urve" kabo žemėlapis,
kuriame prismaigstyta vėliavėlių ir stovi stalelis su žvakelė
mis. Nė vienas išvažiuojantis pagal paskyrimą nedingsta be
žinios — toje Lietuvos žemėlapio vietoje išdygsta nauja vėlia
vėlė, ant stalo atsiranda žvakelė. „Kur buvę, kur nebuvę, „se
niai", užsukę į Kauną, aplanko „Kupolę",— sako išsiilgęs an
samblio elektrėniškis Juozas, atskubėjęs patarimų velykinei
programai.
Po įtemptų mokslo metų, audringų sesijų atskrieja ilgai
lauktoji vasara. Kiekvienų metų liepą išsirengiama į ekspedici
jas. Ansambliečiai yra išvaikščioję Žemaitiją (Plungės apylin

kes), Aukštaitiją (Molėtai, Anykščiai, Kupiškis ir kt.), jų dar
laukia daugybė nelankytų vietų, neprakalbintų žmonių. Užk
lausta, ar lengva rasti raktą į kiekvieno žmogaus širdį, ar nebū
na sunkumų ekspedicijose, senbuvė Jūratė juokauja — visko
atsitinka, ir magnetofoną išjungia, ir kitokių nuotykių patiria,
bet svarbiausia, jos manymu,— mokėti pasakyti „Labas".
Todėl, kuriant naujas programas, atsirinkti medžiagą nėra
didelės bėdos — ekspedicijų kraitis gausus, tik mokėk atsijoti.
Temų ratas ansamblio kūryboje labai platus — tai ir nuolat kin
tančios pramoginės programos (viena labai įdomi buvo apie žir
gą), tokiose daugiau dainuojama, šokama. Kita kryptis — ka
lendorinės šventės. Šios programos pastovesnės. A. Bernatonio
manymu, jose turėtų labiau rūpėti ne pasilinksminimas, bet
atmosferos, liaudies filosofijos, persunkiančios tuos įvykius,
perteikimas. Jų tikslas — ne inscenizuoti liečiamą laikotarpį,
bet pasistengti pajusti, kas vykdavo žmonių sielose. Svarbu ne
tiek pats paprotys, kiek jį pagimdžiusi pasaulėjauta.
Paskutinioji kalėdinė programa buvo santūresnė, sukauptesnė, lyginant su užpernykšte. Stengtasi išlaikyti adventui
būdingo susimąstymo, įsiklausymo į kitus ir save nuotaiką.
Viena programos dalių lietė tremtį, kitose skambėjo religi
nės giesmės, prisiminimai. Teatralizacija buvo minimali, tik
tiek, kiek būtinai reikėjo, sujungimas paprastas ir kartu pras
mingas — atėjimas su žvakutėmis, apeiginis ratas ir kt. Medžia
ga pateikiama taip, lyg būtų verčiamas puslapis po puslapio.
Pagrindinis advento motyvas — lemtis (sakmės rekrūtų, naš
laičių, gamtos saugojimo tema). Įtraukti ir Kūčių vakaro bū
rimai, minimas gyvulių kalbėjimas. „Ankstesnėje kalėdinėje
programoje mėginome daryti „gyvus" burtus, bet suprato
me, kad tai labiau tinka vakaronei, aktyviai bendraujant su
sale",— sako vadovas. Beje, jis įsitikinęs, kad nėra reikalo
visą laiką „tūnoti" scenoje, atsitverus rampa. Privalai dalytis
tuo, kuo turtingas, turi daugiau būti su žmonėmis. A. Berna
tonis prisimena, kaip kartą mėgino Velykoms nenaudoti sce
nos ir susidūrė su netikėta problema — ne visi norintys su-

R. Virkučio
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nuotraukos

tilpo, pritrūko „erdvės". Apskritai, žiūrovų „Kupolei" niekad
netrūksta, be jų neapsieina nemaža kauniečių šimtadienių,
išleistuvių ir pan.
Man pas „Kupolę" besisvečiuojant, ansamblis rengė Užga
vėnių programą, kurioje turėjo atsispindėti visiems „kupoliukams" artimos pavasario temos — gyvulių išvarymas, išrūkymas ir pan. Scenografijos taip pat ieškota liaudies lobyne,
lakoniškos ir prasmingos. Paukštis, sodai, verbos, vežimų ra
tai, apkaišyti „kačiukais", virvėmis — visa tai pažįstama, arti
ma, neišgalvota.
Semiantis medžiagą iš ekspedicijų, retkarčiais praverčia ir
ansamblio bibliotekėlėje surinkta literatūra („Kupole" itin ver
tina V. Krėvės redaguotus Universiteto leidinius: „Tautosakos
darbai", „Mūsų tautosaka", „Tauta ir žodis" (1926 m.). Prirei
kus patys atsišviečia, pasidaugina, ko jiems reikia. Ansamb
Blaivybės nuostatas galima tyrinėti įvairiai. Vienas iš me
liečiai yra sumanę sudaryti autentiškų tautinių rūbų katalo
gą. Mat kartą, kuriant kostiumus, buvo nutarę į talką kviestis todų — netiesioginiai klausimai, kuriais siekiama atskleisti
Dailės institutą, bet dailininkai apvylė, nes eskizai buvo stili vyraujančius elgesio stereotipus.
Respondentai buvo klausiami, ar jaučiasi svečiuose ne
zuoti ir atlikti be didesnio išmanymo — šiaudinė skrybėlė
greta sermėgos ir pan. Teko eiti į M. K. Čiurlionio dailės mu visai pagerbti, jei šeimininkas nepasiūlo taurelės. Atsakymų
ziejų, patiems rinktis autentiškus pavyzdžius pagal Lietuvos variantai pateikti tokie: taip; priklauso nuo situacijos; ne.
Pirmąjį atsakymo variantą interpretuotume kaip bekomregionus ir, Liaudies meno draugijai, audėjoms padedant,
patiems „apsirengti". Dėkui rektoriui, Akademijos valdžios promisinį pareiškimą pratęsti girtavimo tradicijas (taip atsakė
vyrams — jie visada noriai padeda, todėl malonu jaustis ne palyginti nedaug — 6% ). Antrąjį atsakymo variantą galėtume
priklausomiems nuo įvairiausių funkcionierių, skyrių, sekto sąlyginai pavadinti latentine stadija — užslėptu, užmaskuotu
rių, kurie, užuot padėję, tik nurodinėja, trukdo. . . A. Bernato siekimu bendravimą „paremti" alkoholiu (taip atsakė 32%
nis neslepia savo požiūrio į kultūros valdymo sistemą ir nuo mūsų apklaustųjų). Tačiau vis tik vyrauja orientacijos, nu
širdžiai tiki, jog kultūroje svarbiausia — meilė darbui. Jis kreiptos prieš elgesio stereotipus, susijusius su alkoholio
didžiuodamasis sako, jog ir pats, ir jo „vaikai" dirba tik iš en vartojimu: 57% respondentų pasirinko trečiąjį atsakymo va
tuziazmo, džiaugiasi kurdami ir gyvuodami laisvai, be bota riantą.
Pabandėme nustatyti minėtų nuostatų priklausomybę nuo
goŽinia, kaip ir kiekvienas organizmas, „Kupole" neišvengia socialinių-demografinių charakteristikų.
Kaip ir buvo galima numatyti, moterys rečiau linkusios
apmaudžių, neretai ir skaudžių momentų — „kupoliukai" prisi
pažįsta, kad juos smarkiai nuvylė „Gaudeamus", kur visi pasi laikytis su alkoholinių gėrimų vartojimu susijusių elgesio
juto darbiniais arkliais — atidirbai, ir eik sau — esi niekam ne stereotipų. Beveik dvigubai daugiau moterų negu vyrų mano,
kad svečio vaišinimas taurele — nebūtina vaišingumo išraiška.
reikalingas. „Gaudeamus" netapo bendravimo švente. „BaltiNe tokie ryškūs vertinimų skirtumai apklaustųjų amžiaus
ką" išgelbėjo tik audringas tautinis atgimimas, tačiau ir ten
požiūriu. Galėtume teigti, kad su alkoholio vartojimu susi
šventės nebuvo (vien išpūstas, sceninis koncertas). Gerai,
jusios bendravimo tradicijos vienodai vertinamos ir priimtinos
kad „Kupole" palaiko ryšius su „Ratilio", kitais folkloro an
beveik visoms amžiaus grupėms. Gal kiek išsiskiria vyres
sambliais, bet iki šiol per panašias šventes jokio artumo nes pė
ni, daugiau kaip 50 metų turintys apklaustieji. Iš tos grupės
davai pajusti. Sudainavai ir būk sveikas. Daug tų problemų
net 13% (visose grupėse vidutiniškai — 6%) nurodė, kad
problemėlių — ir liūdnų, ir malonių per šešerius darbo „Kupojaustųsi ne visai pagerbti, jei jų nepavaišintų taurele. Šeimy
lėje" metus: dalyvauta daugiau kaip 300 koncertų, gimė sa
ninė padėtis taip pat nėra tas veiksnys, kuris sąlygotų reikš
vitos ansamblio tradicijos — naujokų krikštynos Joninių naktį,
senbuvių išleistuvės, atsisveikinimui dainuojant dainas. A n  mingesnius orientacijos į alkoholio vartojimo stereotipus
skirtumus. Kiek kitaip yra su išsimokslinimo bei su juo su
sambliečiai prasitaria, kad turi dar vieną savitą tradiciją —
tvirtą nusistatymą prieš išgėrimus bei pokylius — mokama sijusiu socialinės padėties veiksniu (žr. 1 ir 2 lenteles).
džiaugtis ir švęsti dainuojant, ir šypsodamiesi priduria — „tai,
ko gero, dažniausiai ir atbaido prašalaičius".
„Tik to laiko mažoka",— atsidūsta vadovas. Ir pagrindi
Socialinė padėtis ir orientacijos į
nis dėstytojo darbas brangus, ir savųjų vaikų beveik nemato,
ir televizoriaus nėr kada pažiūrėti. Beje, sūnus Aidas Berna alkoholio vartojimo stereotipus (% )
tonis tikriausiai irgi ne iš tų namisėdų — jo pečiains patikėti
Kaišiadorių „Verpetukai". . .
A r svečiuose jaučiatės ne visai pagerbtas,
Mums besišnekant, ima varstyti duris nekantrūs studen
jei šeimininkas nepavaišina taurele
tai — mat artėja repeticijos pradžia. Pagaliau visi (tą vakarą
r
jų buvo apie 30) suguža į auditoriją. Tariasi dėl Užgavėnių,
Priklauso
i Taip
Iš viso
žada darytis kaukes, važiuoti į Rumšiškes, dalijasi sesijos
nuo situa Ne Neatsakė
i
rūpesčiais, išsiilgę klega ir kvatoja — juk tai pirmoji repeti
cijos
_____________i
cija Naujaisiais. Pagaliau įeina vadovas, ir visi nuščiūva. Pa
100
Darbininkai
7
6
47
linki dainingų metų, sėkmingai įveikti sesiją, ir virš erdviųjų
40
100
_
Kolūkiečiai
7
klinikos mūrų suskamba: „Pucinėli raudoniausias. . ."
51
42
100
Tarnautojai
4
72
4
Sutemus, greitomis aplenkdami leduku aptrauktas balutes,
20
įšokame į „Ikarą", ir nekalbusis Antanas Bernatonis vėl
nusišypso: „Nestandartiniai mes?"
Naktinis Kaunas pamažu rimsta, kažkur toli lieka Vilijam 
Iš lentelėse pateiktų duomenų akivaizdu, kad mažesnio iš
polės tiltas, klinikos su degančiu užrašu „Vyksta operacija",
tik vis netyla anapus Neries paliktos dainos.
simokslinimo apklaustieji labiau prisirišę prie elgesio stereo
tipų, susijusių su alkoholio vartojimu. Ypač tai liečia mažo
IRENA ALPERYTE išsimokslinimo (7— 8 klasių) apklaustuosius. Tarp vidurinio
LTSR mokslinio metodinio kultūros ir profesinio-techninio išsimokslinimo respondentų dažnesnė
centro Šviečiamojo laisvalaikio latentinė stadija: pasirenkamas neutralus, neapibrėžtas atsa
sektoriaus jaunesnioji mokslinė kymo variantas. Pozityviausiai blaivybės atžvilgiu nusitei
kę aukštąjį mokslą baigę apklaustieji.
bendradarbė

K ultūra ir

4. Kas lemia blaivybės
nuostatas
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b la iv y b ė
2 lentelė
Įvairaus išsimokslinimo respondentų orientacija
į alkoholinių gėrimų vartojimo stereotipus (% )
Išsimokslinimas
A r svečiuose jaučiatės
ne visai pagerbtas, jei
Mažiau
šeimininkas nepavaišina
kaip
Vidu
Spec.
taurele
PTM
Aukštasi
7— 8
rinis
vidurinis
klasės
Taip
Priklauso nuo
situacijos
Ne
Neatsakė
Iš viso

5. Šeimos

19

4

3

4

3

36
40
5
100

41
52
3
100

51
38
8
100

28
65
3
100

18
75
4
100

šventės ir papročiai

Tiriant blaivybės nuostatų formavimą, buvo nagrinėtos ir
šeimos švenčių tradicijos. Norėta išsiaiškinti švenčių pratur
tinimo liaudies papročiais, apeigomis poreikį.
Kelta hipotezė, kad alkoholio vartojimą suponuoja lais
valaikio skurdumas, neturtingumas. Savo ruožtu alkoholio
vartojimą skatino ir šeimos švenčių skurdumas, išsigimimas.
Kita vertus, galima įžvelgti ir tokią priklausomybę: alkoho
linių gėrimų vartojimas per šventes pamažu tapo savitiksliu,
švenčių turinys pasidarė nebereikšmingas, susiaurėjo apeigų,
prasmių laukas. Alkoholis ir šventės masinėje sąmonėje tapo
neatskiriami.
Iš mūsų apklausos matyti, kad poreikis folklorizuoti svar
biausius žmogaus gyvenimo momentus yra labai didelis. Tik
du iš visų apklaustųjų nurodė, kad nenorėtų nė vienos iš nuro
dytų švenčių švęsti su liaudies papročiais. Klausdami apie
šventes, išvardijome tik tas šventes, kurios susijusios su žmo
gaus gyvenimo ciklu — vardynos, vestuvės, gimtadieniai, jubi
liejai, mirusiųjų paminėjimas. Kalendorinių švenčių nepami
nėjome, todėl dažnas respondentas prirašydavo ir daugiau
švenčių, kurias, jo nuomone, reikėtų švęsti laikantis liaudies
tradicijų, papročių.
Dauguma apklaustųjų (76% ) norėtų švęsti vestuves su folk 
loro elementais. Vestuvės — vienas iš reikšmingiausių žmogaus
gyvenimo įvykių, be to, turtingas papročių. Nemažai jų yra
išlikę ir iki mūsų dienų. Tačiau paskutiniaisiais dešimtmečiais
tradicinėse vestuvėse (ir ne tik tradicinėse!) buvo be saiko
vartojamas alkoholis. Dažnai vestuvių papročiai buvo paren
kami, hipertrofuojant jų pramoginę-relaksacinę funkciją ir pa
mirštant prasminę-apeiginę. Į kokius papročius orientuojasi
mūsų apklaustieji? Daugelis sąmoningai atskiria vestuvinius
papročius nuo nesaikingo alkoholio vartojimo tradicijų. Štai
vieno eksperto nuomonė: „Vartų išpirkimas reikalingas, tačiau
vaišinti geriau humoristiniais gėrimais. . ."
Liaudies papročiai įprasmindavo visus žmogaus gyvenimo
įvykius. Mirusiųjų paminėjimas taip pat turi gilias tradicijas.
Etnografų duomenimis, mirusieji būdavo paminimi beveik per
visas šeimos ir kalendorines šventes. Dabar šie papročiai pri
simenami retai. Galbūt ši apklausa buvo vienintelis stimulas,
paskatinęs respondentus pamąstyti būtent šia kryptimi, pri
siminti ir tokią galimybę. Tai turėtų sudominti ir kultūros
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darbuotojus. Paminėti mirusiuosius pagal liaudies papročius
norėtų beveik pusė apklaustųjų — 43% .
Maždaug trečdalis apklaustųjų liaudies papročiais norėtų
įprasminti ir tokias palyginti neseniai populiariomis tapusias
šeimos šventes kaip jubiliejai (37% ), gimtadieniai (26% ), var
dynos (28% ).
Kaip jau buvo galima pastebėti iš mūsų tyrimo duomenų
(taip pat remiantis kitais panašiais tyrimais), moterų vertini
mai ir elgesio tendencijos, susijusios su kultūros sfera ir blai
vybės nuostatomis, yra žymiai pozityvesnės negu vyrų, tuo
tarpu požiūris į svarbiausių žmogaus gyvenimo etapų šven
timo folklorizavimą panašus į vyrų. Vyrų, pageidaujančių
švęsti vestuves ir vardynas su liaudies papročiais, buvo netgi
šiek tiek daugiau negu moterų. Galbūt čia galėtume įžvelgti
pageidaujamą blaivaus gyvenimo būdo skleidimo rezervą?
Kitos socialinės-demografinės charakteristikos padeda iš
ryškinti įvairių apklaustųjų grupių požiūrį į liaudies papročių
panaudojimo galimybes.
Vertinant šeimos švenčių folklorizavim o galimybes, ypač
svarus pasirodė esąs amžiaus veiksnys: nustatėme ryškią
orientaciją į mirusiųjų paminėjimo ir jubiliejų šventimo su
liaudies papročiais priklausomybę nuo amžiaus.
3 lentelė
Mirusiųjų paminėjimo ir jubiliejų šventimo
su liaudies papročiais ryšys su amžiumi (% )
Norėtų pažymėti Iki
su liaudies
20
26— 30 41— 50
metų
papročiais
metų metų
Jubiliejus
Mirusiųjų pami
nėjimas

Daugiau kaip
50 metų

29

45

50

42

52

60

Kuo vyresnio amžiaus respondentai, tuo daugiau jų nu
rodo norį mirusiuosius paminėti pagal liaudies papročius.
Tas pat ir dėl jubiliejų. Peršasi išvada, kad šeimos švenčių
folklorizavim o poreikis tiesiogiai susijęs su tų švenčių ak
tualumu apklaustiesiems.
Iš mūsų apklausos matyti, kad šiuo metu, baigiant išblėsti
papročiams, miesto ir kaimo veiksnys poreikių struktūros
jau nebeveikia: ir kaimo, ir miesto gyventojų poreikis švęsti
šventes su liaudies papročiais yra suvienodėjęs. Tą patį būtų
galima pasakyti apie išsilavinimo ir socialinės padėties po
veikį. Skirtumų įvairaus išsilavinimo žmonių poreikių švęsti
liaudies šventes su papročiais struktūroje suradome, tačiau
jie atsitiktiniai, be aiškios tendencijos.
Blaivaus gyvenimo būdo propaganda — tik vienas kultūros
darbuotojų veiklos baras. Manyčiau, agitacija už blaivybę
turėtų būti tarsi antrasis etapas. Pirmasis — jau minėtas „blai
vių" švenčių tradicijų formavimas, tačiau ne lozungais („blai
vybė dėl blaivybės"), nors toks savitikslis kvietimas irgi po
zityvus, o visokeriopai akcentuojant, remiant, tobulinant šei
mos švenčių turinį. Griežtos blaivybės pozicija, be abejo, taip
pat sulauks savo šalininkų, tačiau dabartinėje situacijoje —
vyraujant alkoholio vartojimo tradicijoms — realiau tobulinti
pažangias liaudies švenčių tradicijas, kuriose alkoholio būtų
vartojama kuo mažiau, tik simboliškai.

6. Referentinės grupės vaidmuo
Nuostatų formavimas paklūsta grupinės sąmonės dėsnin
gumams. Taigi, norint daryti įtaką vienos ar kitos žmonių

grupės nuostatoms, reikia pažinti grupių funkcionavimo ypa
tumus. Vienas iš jų — tai referentinės grupės fenomenas. Yra
nustatyta, kad asmuo, priklausydamas vienai ar kitai „maža
jai grupei", ne visus jos narius vertina vienodai. Ypatingą
įtaką jam turi tam tikra grupė asmenų. Tie asmenys vadinami
referentine grupe.
Referentinė grupė — tai ta grupė, kuriai individas save
priskiria psichologiškai, orientuodamasis į jos normas ir ver
tybes, laikydamas ją savotišku standartu, savo ir kitų vertini
mo atskaitos tašku, taip pat socialinių nuostatų ir vertybinių
orientacijų formavimo šaltiniu.
Tiriant blaivybės nuostatas, taip pat svarbu žinoti jų fo r
mavimosi šaltinius, kokie reikšmingi asmenys daro įtaką jau
nimo nuostatoms dėl alkoholio vartojimo.
Norėdami išsiaiškinti referentinės grupės sudėtį, mes pa
teikėme kelis klausimus: „Kieno nuomonė gyvenime jums
svarbiausia?"; „Kam patikėtumėt savo paslaptį?"; „Kieno pata
rimais dažniausiai naudojatės gyvenime?"; „Į ką iš draugų
ar pažįstamų norėtumėte būti panašus savo elgesiu?;" „Į ką
kreiptumėtės, norėdamas sužinoti teisybę apie save?".
Tiriamųjų prašėme nurodyti konkrečius asmenis. Atsaky
mus išanalizavę ir apibendrinę, pamatėme, kad vidurinę mo
kyklą baigiančių jaunuolių referentinės grupės branduolį su
daro jų bendraamžiai - - klasės draugai, draugės, draugai iš kitų
klasių, buvę klasės draugai. Reikšmingų asmenų, susijusių
su apklaustaisiais giminystės ryšiais, nurodyta mažiau. Daž
niausiai nurodoma motina, rečiau abu tėvai, broliai, seserys, ki
ti giminės. Užfiksuota ir egocentrinė orientacija — atsakydami
į minėtus klausimus, jaunuoliai nurodo save.
Atliekant tyrimą, siekta nustatyti, kokį poveikį reikšmingi
asmenys (referentinė grupė) turi jaunuolių nuostatoms alko
holio vartojimo ir blaivybės atžvilgiu.
Blaivybės nuostatas iš dalies atskleidžia klausimas: „Koks
jūsų požiūris į blaivybę". Atsakymų buvo pateikta 4 varian
tai, rruo pozityvaus iki negatyvaus.
Jaunuolių, kurių referentiniai asmenys yra skirtingi, blai
vybės nuostatų skirtumai nėra labai dideli. Pastebėjome tokią
tendenciją: tie, kurie orientuojasi į šeimą — į motiną arba
į abu tėvus, blaivybės atžvilgiu nusiteikę teigiamiau (50%
apklaustųjų, referentiniu asmeniu pasirinkusių motiną, į blai
vybę žiūri teigiamai, o iš pasirinkusių bendraamžius (šiuo
atveju ne klasės draugus) — pozityviai blaivybės atžvilgiu
nusiteikę 35% ). Bendraamžiams mūsų tyrime atstovavo trys
pagrindinės grupės: klasės draugai, klasės draugės ir ne klasės
draugai. Pažymėtina, kad orientacija į vyriškos lyties draugus
susijusi su mažesne blaivybės tolerancija, o orientacija į,
pavyzdžiui, klasės drauges, susijusi su didesne tikimybe, kad
požiūris į blaivybę bus pozityvus (žr. 4 lentelę).
4 lentelė
Požiūrio į blaivybę ryšys su reikšmingų
asmenų pasirinkimu (% )
Patikėtų
paslaptis
Klasės draugui
Klasės draugei
Motinai

Požiūris i blaivybę
Priešiš Nepalan Neutra-| Teigiakus
kas
lus
mas
22
11
9

8
14
17

40
34
17

30
40
57

Iš
viso
100
100
100

Formuojant teigiamą požiūrį į blaivybę, labai svarbus m o
tinos vaidmuo. Tėvo, kaip referentinio asmens, vaidmuo yra
visai nereikšmingas. Mūsų naudota metodika leido į klausi
mus atsakyti laisvai, nestandartizuotai, tiriamieji turėjo gali
mybę patys įrašyti reikšmingus asmenis. Daugelis apklaus

tųjų nurodo motiną arba abu tėvus, tėvą nurodo tik 3% abi
turientų.
Nenutrūkęs vidinis ryšys su šeima turi lemiamą reikšmę
blaivybės nuostatoms formuotis. Tuo įsitikinome panagrinėję
nevartojančių alkoholinių gėrimų referentinių asmenų struk
tūrą. Visai nevartoja sauso vyno 23% ; likerio — 42% ; degti
nės— 46% ; alaus — 47% ; konjako — 55% ; namų gamybos v y 
no — 60% ; spirituoto vyno — 70% . Tai 1983 m. duomenys. Be
abejonės, dabartinis kovos už blaivybę sąjūdis turėjo pakeisti
ir keičia alkoholio vartojimą ir nuostatas blaivybės atžvilgiu.
Tačiau tam, kad būtų galima pagrįstai jas reguliuoti, svarbu
žinoti ir įvertinti tą „bagažą", su kuriuo pradeda darbinę veiklą
jaunuoliai, kurie prieš 5 metus buvo abiturientai.
Vienas iš klausimų, kuriais bandyta atskleisti tiriamųjų
referentinės grupės struktūrą, buvo klausimas apie asmenis,
kuriems patikėtų paslaptį. Iš rezultatų analizės matyti, kad
tą grupę sudaro bendraamžiai: klasės draugus nurodė 17% ,
drauges — 21% apklaustųjų, ne klasės draugus — 20% , mo
tiną — 8% , seserį, brolį, kitus giminaičius — 8% . Nurodyta
ir daugiau asmenų, bet jų kur kas mažiau. Iš 5 lentelės matyti,
kad didžiausią reikšmę teigiamam požiūriui į blaivybę turi
normatyvinis ryšys su motina: kol motina laikoma reikalų
patikėtine, tol jos vaidmuo formuojant blaivybės nuostatas
yra gerokai pozityvesnis negu kitų referentinių asmenų.
5 lentelė
Ryšys tarp referentinių asmenų pasirinkimo ir
alkoholinių gėrimų nevartojimo (% )
Patikėtų paslaptis
ne klagiminai- mamai
klasės
sės
draugei draugui Įčiams
(ei)
1
24
35
18
sauso vyno
17
36
23
39
61
degtinės
54
40
14
41
65
alaus
50
44
52
78
namų gamybos vyno 46
62
68
56
64
87
spirituoto vyno
72
76

Nevartoja

klasės
draugui

Panaši, nors šiek tiek silpnesnė yra giminaičių įtaka. Drau
gės pasirinkimas referentiniu asmeniu taip pat suponuoja
didesnę orientaciją į blaivybę, nors ne visais atvejais.
Referentinės grupės asmenų ratas praplatėja, kuomet jau
nuolių klausiame, kieno nuomonė jiems yra svarbiausia, kie
no patarimais jie naudojasi gyvenime.
Tuomet išryškėja ir abiejų tėvų pavyzdžio, elgesio stan
darto svarba.
Autoritetų neigimas ( kai respondentai pareiškia, kad va
dovaujasi tik savo nuomone arba niekieno) taip pat neskatina
susilaikyti nuo alkoholinių gėrimų vartojimo.
Referentinės grupės reikšmę blaivybės nuostatų form avi
muisi pabandyta tyrinėti ir kiek kitu aspektu: norėta išsiaiš
kinti, ar egzistuoja priklausomybė tarp „reikšmingųjų" as
menų išskyrimo ir alkoholio vartojimo tradicijų. Buvo klau
siama, ar jaunuolių šeimose1 vartojami alkoholiniai gėrimai.
Išanalizavę duomenis pamatėme, kad apklaustieji, kurių šeimo
se dažnai vartojamas alkoholis, „reikšmingais" asmenimis
dažniau renkasi draugus ir labiau linkę vartoti alkoholinius
gėrimus. Girtaujančių šeimų tėvai ir motinos žymiai rečiau
tampa elgesio pavyzdžiu, tačiau nuostatos formuojasi ir šei
moje: alkoholio vartojimo tradicijos tęsiamos.
IN I JA TRINKU NIENĖ
jLTSR Mokslų Akademijos Filosofijos,
sociologijos ir teisės instituto
Jaunimo sociologijos skyriaus jau
nesnioji mokslinė bendradarbė
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Australija, Adelaidė,1988-ieji
Susiklosčius aplinkybėms, 1988 me
tų pabaigoje turėjau galimybę pabuvoti
XV Australijos lietuvių dienų rengi
niuose bei I I I pasaulio lietuvių žaidy
nėse, vykusiose gruodžio 26— 31 d.
Adelaidės mieste. įspūdžių rašyti nesi
rengiau ir jokių užrašų nevedžiau, tad
tenka pasitenkinti prisiminimais, atski
romis nuotrupomis.
Prieš važiuojant į šventę melburniečiai kalbėjo (o ten aš praleidau dau
giausia laiko), kad tuo metų laiku A d e
laidėje labai karšta. Bet mums pasi
sekė — oras buvo tarsi Lietuvoje vasa
rą. Kita vertus, meniniai renginiai vyko
patalpose, ir visur jose buvo maloni
vėsuma. O štai santykius, nuotaikas,
kurios vyravo per šventes, galima pa
vadinti labai šiltomis. Vietos lietuviai
iš kitur atvykusius tautiečius priėmė
nuoširdžiai, buvo nepaprastai rūpestin
gi šeimininkai, ir ten praleistos dienos,
susitikimai, bendravimas negreitai iš
blės iš atminties.
Visuose švenčių renginiuose jautėsi
pakilumas, entuziazmas, jautrumas, sie
kimas išlaikyti ir gaivinti lietuvišką
dvasią. Suprantama, gyvenamoji aplin
ka veikia, ir ne viena motina ar tėvas
pergyvena, kad jų atžalos jau silpnai
kalba arba ir visiškai nekalba lietuviš
kai. Antra vertus, buvo miela klausytis,
žiūrėti, kai dainuoti, šokti išeidavo
po kelias dešimtis tautiniais rūbeliais
pasipuošusių mažylių.
Pagal vietos tradicijas, lietuvių die
nos prasidėjo pamaldomis katedroje,
pamokslą pasakė vietos arkivyskupas.
Iš čia iškilminga eisena visi nuėjo į
miesto rotušę. Iškilmingumo teikė ir
kelių šimtų metrų gatvės atkarpa prie
rotušes, papuošta pamaišiui Australijos
vėliava ir Lietuvos trispalve (jos plevė
savo visą savaitę). Tai rodė ir Pietų
Australijos valdžios dėmesį, tuo labiau,
kad, rengėjų pakviestas, iškilmingame
dienų atidaryme dalyvavo, tiksliau, jas
oficialiai atidarė Pietų Australijos
premjeras J. C. Bannon, o miesto vado
vybė nemokamai suteikė rotušės salę.
Šventės renginiai prasidėjo gruo
džio 26 dieną literatūros vakaru, o kitą
dieną buvo surengtas koncertas jauni
mo jėgomis ir jaunimui. Čia „nuvilsiu"
mūsų vaikinus ir merginas: koncerte
nebuvo nei roko, nei džiazo, nei estra
dos. Buvo grojama smuiku, pianinu,
dainuojamos liaudies ir lietuvių autorių
dainos, skaitoma proza, poezija. Žodžiu,
tai buvo koncertas mąstantiems, o ne
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dirginimo ieškantiems.
Dramos mėgėjai ėmėsi nelengvo už
davinio — pasirinko Just. Marcinkevi
čiaus „Mindaugą" (režisavo V. Opulskis). Žinome, kad tai kietokas riešutas
ir profesionalams. Natūralu, kad buvo
ir silpnesnių vaidmenų, tačiau bendras
spektaklio įspūdis geras, režisierius ir
atlikėjai savo tikslą pasiekė. Ypač įsi
minė Mindaugą vaidinęs Br. Rainys ir
senį puodžių — V. Vosylius. O juk šiais
personažais daugiausia išreiškiama tau
tos ir valstybės vienijimosi idėja. Spek
taklyje pasitaikė techninių nesklandu
mų, bet akcentuoti norėčiau tuos daly
kus, be kurių spektaklio apskritai ne
būtų. Svarbiausi jų — entuziazmas ir
atsidavimas. Dekoracijas kūrė, o paskui
ir gamino pats režisierius su keliais
padėjėjais, rūbų eskizus kūrė ir daugu
mą jų (net iš savo medžiagos) pasiuvo
režisieriaus žmona (beje, ne lietuvė).
Pagrindinio vaidmens atlikėjas Br. Rai
nys į repeticijas važinėjo daugiau kaip
šimtą kilometrų. Visa tai kėlė pagarbą
tiems žmonėms.
Australijos lietuvių dainų ir šokių
šventės nėra ir negali būti tokio masto,
kokias rengiame mes Lietuvoje. Juk v i
soje Australijoje gyvena tik apie dvide
šimt tūkstančių lietuvių, taigi mažiau,
negu bet kuriame mūsų rajone. Be to,
jie išsibarstę, didesnės kolonijos tėra
tik trijuose didžiuosiuose miestuose:
Adelaidėje, Sidnėjuje ir Melburne. Iš
ten ir dalyvių buvo daugiausia, lietuviai
ten turi savo namus (mūsiškai — kultū
ros namus). Beje, lietuvių namai yra
ir Kanberoje, Australijos sostinėje, bet
lietuvių ten nedaug, tad ir platesne veik
la užsiimti sudėtinga.
Dainų šventė vyko miesto rotušės
salėje. Dalyvių — beveik trys šimtai,
tarp jų ir jungtinis vaikų choras, ku
riame dainavo minėtų trijų miestų lie
tuvių atžalos. Vaikai padainavo tris dai
nas (dirigavo M. Dumčiuvienė). Po him
nų (juos giedojo visi, dirigavo B. Prašmutaitė) ir vaikų choro dainavo M el
burno dainos sambūris (dirigavo D. Le
vickienė), Sidnėjaus „Daina" (dirigavo
B. Aleknaitė ir J. Ankus) ir Adelaidės
„Lituania" (dirigavo G. Vasiliauskienė).
Pastarieji du padainavo po tris dainas,
o melburniškiai — ištraukas iš A. Stan
kevičiaus kantatos „Kryžių ir rūpinto
jėlių Lietuva". Atskirai dar po tris dai
nas dainavo jungtiniai vyrų ir moterų
chorai, o programą baigė jungtinis
mišrus choras, padainavęs vienuolika
dainų. Skambėjo ir kelios dabartinių
Lietuvos kompozitorių dainos. Kiek

darbo reikėjo padėti chorams, kiek lai
ko paaukoti choristams, matyti jau iš
tokių duomenų — kiekvienas mišraus
choro dalyvis turėjo išmokti devynioli
ka (!) dainų. (Mūsų Dainų švenčių reper
tuaras tiek daug nereikalauja, ir tai iš
chorų vadovų girdime nusiskundimų,
kad sunku parengti tas 10— 12 dainų).
Taigi vyresniajai išeivijos kartai ne
trūksta nei entuziazmo, nei noro, jie
randa laiko lietuviškai dainai, o ir skam
bėjo ji šventėje gražiai, darniai. Cho
rai dainavo pakiliai, įsijausdami,
ir
klausytojai nebuvo apvilti.
Lietuvių dienų meniniai renginiai
buvo užbaigti šokių švente, vykusia to
je pačioje salėje, kurioje rungtyniavo
krepšininkai. Šventėje dalyvavo vie
nuolika įvairaus amžiaus šokių grupių.
Šeimininkų šoko keturios grupės (dvi
vaikų, vad. E. Page-Hanify ir A. Baltu
tytė; „Žilvino" jaunimo ir senjorų, vad.
B. Sabeckis ir B. Lapšienė). Melburniškių — trys grupės („Gintarėliai" ir
„Gintaras", vad. D. Antanai Lene; jaunių
„Malūnėlis", vad. B. Karazijienė). Sidnėjiškių — dvi grupės (jaunimo ir sen
jorų „Sūkurys", vad. M. Coxaite ir
J. Biretas). Kanberiečių irgi dvi grupės
(„Audėjėlės" jaunių ir senjorų, vad.
A. Stepanienė ir V. Howe). Didžiau
sias krūvis teko jaunimo grupėms, jos
turėjo išmokti po 8— 9 šokius, o šven
tėje buvo šokta dvidešimt šokių. Šokius
šokančių grupių skaičius buvo įvairus.
Keletą šokių šoko tik po vieną grupę,
didesnę dalį — po dvi— tris grupes, ir
tik „Kalvelį" šoko visi dalyviai.
Šventėje nebuvo užmiršti šokių v e 
teranai. Šokių šventės vadovas (jį vadi
no koordinatoriumi) V. Vencius atidary
ti ją pakvietė Lietuvos šokių veteranę,
pirmąją Lietuvos valstybinio dainų ir
šokių liaudies ansamblio baletmeisterę,
dabar adelaidiškę Mariją
BaronaitęGrėbliūnienę. Senjorų pasirodymui taip
pat vadovavo Lietuvos šokių veteranė,
M. Baronaitės bendražygė B. Juškevičiūtė-Lapšienė.
Keletas žodžių apie šokių grupių
pasiruošimą. Apie tai kalbant, negalima
neatsižvelgti į konkrečias sąlygas ir
galimybes. Nekelia abejonių, kad šoki
mo lygį didele dalimi lemia vadovo pa
siruošimas, jo kvalifikacija. Australijos

lietuvių šokių grupėms vadovauja bu
vusieji gabesni, šokį pamėgę šokėjai.
Aišku, kad jie remiasi anksčiau repe
ticijose įgytu bagažu. Pasitobulinti jie
neturi kur ir tik retkarčiais susitikdami,
dalijasi mintimis, patirtimi. Repetuoja
sekmadieniais, labai retai dažniau, tik
prieš kokį nors svarbų koncertą ar
šventę. Ir repetuojama ne daugiau kaip
6— 7 mėnesius per metus. Priežastis
paprasta: šoka daugiausia moksleiviai ir
studentai, o spalis ir lapkritis — įskaitų
bei egzaminų metas, po to — vasaros
atostogos. Be to, didesnę šokėjų dalį į
repeticijas turi atvežti tėvai (patys at
važiuoti gali tik vyresni, jau turintys
vairuotojų teises), ne vienam iki lie
tuvių namų, kur vyksta repeticijos, 20—
30 kilometrų. Didelė bėda akompanavimas. Šokius repetuoja pagal
įrašus
(juos gauna kaip kas išmano, dalijasi),
o mokosi, ruošiasi visai be muzikos,
nes akompaniatorių neturi. Tuo įsitiki
nau, pabuvojęs trijų kolektyvų repeti
cijose. Melburniškių šokėjų
vadovė
D. Antanaitienė su džiaugsmu pasakojo,
kad Melburne apsigyvenęs iš Argenti
nos atvykęs lietuvis, ten akompanavęs
šokėjams, ir pasiūlęs savo paslaugas.
Žinant darbo ir pasiruošimo sąly
gas, šokių šventės niekaip kitaip nega
lima vertinti, tik gerai. O kai kuriais
atvejais iš tiesų džiugino šokimo darna
(pavyzdžiui, „Aštuonnyčio", kurį šoko
trys grupės). Kadangi bendroms repeti
cijoms buvo mažai laiko, tad norom ne
norom prisiėjo tenkintis tarpusavio ly 
giavimu, šokių grupių išdėstymo aikštė
je įvairumu, neieškant bendro brėži
nio. Šokiams šventėje
akompanuota
akordeonu, tik keletas šokių buvo šoka
ma pagal įrašus, kuriuos įvairiais ke
liais jie yra gavę iš Lietuvos.
Dideli ir maži, visi šventėje buvo
apsirengę tautiniais drabužiais, taip pat
choristai. O jų jokia organizacija nenuperka. Taigi be entuziazmo ir darbo
prisieina dar prisidurti kai ką konkre
tesnio.
Iš Australijos lietuvių dienų meni
nių renginių susidariau įspūdį, kad v ie 
tos lietuviams netrūksta entuziastų, ku
riems rūpi palaikyti lietuvybę, nepra
rasti tėvų, protėvių kultūros ir neatit
rūkti nuo jos šaknų, tvirtinti dvasi
nius ir kitus ryšius su tėvų žeme. Mūsų
pareiga palaikyti juos, daugiau ben
drauti ir padėti saugoti tautinę savimo
nę bei kultūrą.
KAZYS POŠKAITIS
LTSR nusipelnęs artistas

Blusų

KAZYS SAJA

VEIKĖJAI
TIKLYS — saugumo darbuotojas
SARGELIS — pedagogas,
rius

informato

Tiklio vila kolektyviniame sode. Grindys
išklotos žvėrių kailiais. Atėjęs Sargelis
nesiryžta žengti purvinais batais į vidų.
TIKLYS. Ženk ženk, nesivaržyk.
SARGELIS. Iš anksto nesitaręs — kaip
kiaulė į svetimą daržą. Ir dar su tokiais
batais. (N ori nusiauti)
TIKLYS. Žmonos nėr, daržas kolekty
vinis — niekas nesibars.
SARGELIS. Imkim pavyzdį iš japonų.
Raištelis nuo lietaus kaip sliekas.
TIKLYS. Tiek to. Japonų mes
vis
tiek. . . ir basi nepavysim.
SARGELIS (vieną batą nusiavęs, kito
niekaip neatriša). Užsimezgė žaltys. Gyva
tė! . . Net batų raištelis — ir tas prieš ma
ne!
TIKLYS. Sakau, kad ženk. Nebūk už
sispyręs.
SARGELIS. Esu gavęs pastabą: „Peda
gogams už tai ir algas didina, kad visur
prineštų purvo. Į mokinių galvas, į na
mus. . ."
TIKLYS. Maniškė čia vienam pasakė:
„Verčiau purvini batai negu neskalbtos
kojinės".
SARGELIS. Rasim kitą išeitį. Kad ne
reikėtų kariauti su bobom. (Išsitraukia iš
portfelio „Komjaunimo tiesą",
„Gimtą
jį kraštą" ir išmėto juos ant grindų). Žengsim per spaudą, kuri visai, po velniais. . .
nebesuprasi, kur mes gyvenam.
TIKLYS. Ko gi toks piktas? Toks užsis
pyręs, draugas Sargeli?
SARGELIS. Aš — nebe Sargelis ir nebe
Pijus. Dabar aš — Spidas. Matai, iki ko. . .
TIKLYS. Tai kas čia? Nauja slapyvardė?
SARGELIS. Spidas — spec. pusgalvis
istorijai dėstyti. Susilaukiau,
trisdešimt
metų išdirbęs pedagoginį darbą. Nusipel
nęs, apdovanotas. . .
TIKLYS (pasiūlo jam kėdę). Neimk tu
į širdį. Mes irgi, kai mokėmės, direk
torę vadindavom Dziurka, inspektorių —
Tauzalu.
SARGELIS. Aš, koks buvau, toks, bet
savo pedagogų nekiaulojau. Matyt, širdis
jautė, iš ko duoną valgysiu.
TIKLYS. Negi tik tokios bėdos ir at
vijo? Kolektyvinis sodas, deja, mums ne
itin patogi vieta.
SARGELIS. Kokios bėdos. . . Negi mū
sų čekistai nemato, kas darosi?! Žmonės va
ro ant. tarybų valdžios lyg pijokai ant

sienos, o mes tylim! Laikraščiai kaip šunys
nuo pasaito paleisti. Tai gal, sakau, ir aš
tapau nereikalingas? Gal mūsų priešai sus
pėjo ir mane su žemėm sumaišyti?
TIKLYS. Nešūkauk, nerėk, kol niekas
nemuša. Buvai, esi ir būsi reikalingas. Tik
reikia suprasti laiko dvasią.
SARGELIS. O jeigu ta dvasia pasmir
dusi mums priešišku raugu? Nuo tokios
dvasios jau žegnotis norisi. Sakyti „amen"
tarybų valdžiai.
TIKLYS. Neskubėk. Nedardėk kaip
nuo pakalnės. Pristabdyk.
SARGELIS. Mano stabdžiai tikrai nie
kam tikę. Iš anksto pasakau, jeigu kiti
dar nespėjo pasignalizuoti.
TIKLYS. Apie ką?
SARGELIS. Apie tai, kad Sargeliui gal
būt metas į atsargą.
TIKLYS. Dar nei žilas, nei plikas. . .
SARGELIS. Taip, galva ant pečių dar
tabaluoja. Bet kas toj galvoj, net pats
nesusigaudau.
TIKLYS. Sakai — laikraščiai kaip šu
nys nusitraukę. Ir mes pasilakstykim. Pasižvalgykim, nebijokim.
SARGELIS. Žvalgaus, turiu visokių v i
sokiausių faktų.
TIKLYS. Mūsų kaimynas, kurį paskui
ištarabanijom į Kazachstaną, turėjo bai
siai piktą šunį. Kai tik eidavau pro šalį,
tas jų Reksas belodamas vos nepasismaugė.
O aš dar praeidamas — rrr. . . Na parodyk,
parodyk dantis. . . Ir vieną sykį, broleli,
išdilusi grandinė taukšt! . ; O aš — nei laz
dos, nei akmens po ranka.
SARGELIS. Reikėjo iš karto atsitūpti.
Kad šuo suprastų, kad tu jam pasiduodi.
TIKLYS. Matai — tavęs nebuvo. . . Na
miškiai visi laukuose. Na, manau sau, baig
ta, sudraskys dabar. O šuo — nepatikėsi —
šitiek metų tąsėsi pririštas, didžiausią grio
vį aplinkui ištrypė, ir staiga! . . Uodegą
pabrukęs, į būdą šmurkšt. . . Nuo to laiko,
broleli, bijojo ant manęs net viaukštelti,
kad tik vėl nepasijustų laisvas.
SARGELIS. Lyg ir man šitai taikai,
ar ne?
TIKLYS. Ir sau, ir tau. . . Prisipažinkim — pripratom būti pririšti.
SARGELIS. Tas piktas šuo suprato sa
vo pareigą — saugoti namus. O paleistas,
kaip ir atleistas. Ko aš labai nenorėčiau.
TIKLYS. Kas ir iš kur tave žada at
leisti? Ką tu čia išsigalvoji?
SARGELIS. Tai pats tikrai dar nieko
nežinai? Jokių signalų dar nebuvo?
TIKLYS. Aš galiu kai ko ir nežinoti.
SARGELIS. O aš vis galvoju, kas čia
yra, kad net šefas nuo manęs atsižegnojo.
T IK l YS. Taigi atostogos. Be to, aš ką
tik iš ligoninės.
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marintojai
SARGELIS. Kas čia yra, kad visi taip
serga? Iš pasileidimo, mada užėjo ar išger
ti žmonės nebegauna?
TIKLYS. Atsirado naujas liaudies prie
šas, prieš kurį net saugumas bejėgis.
SARGELIS. Stalino laikais tokių priešų
nebuvo. Ištižom ar vadžias atleidom —
nežinau.
TIKLYS. Aš turiu omeny ekologiją.
Ežeruose ir upėse vėžius išnaikinom, todėl
vėžys dabar lenda į mus. Sarkoma, kanceris, leukemija, melonoma. . . Dabar aš ne
tik apsišvietęs, bet ir apšvitintas.
SARGELIS. Importiniai žodžiai — gal,
sakau, ir ligos importinės. Gal kas nors
tyčia uždulkino ar kokią radiaciją paleido?
TIKLYS. Šitai ir patys mes sugebam.
SARGELIS. Negi čia iš tikrųjų tas
Černobilis?
TIKLYS. Hm. . . Mes ten, savo skyriuj,
organizavom savotišką konkursą: kieno
įdomiausia ligos istorija. Jeigu
būčiau
jiems sakęs teisybę, tikriausiai būčiau lai
mėjęs pirmąjį prizą.
SARGELIS. Tai į kurią vietą tau tas
bjaurybė įlindo? A r norėjo įlįsti? . .
TIKLYS.
Kaip
tau — nemeluosiu.
Juoksies, sakysi — mistika.
SARGELIS. Atsilygindamas atversiu ir
aš paskui savo širdį. Turiu ir aš, kaip
sakoma, problemą.
TIKLYS. Mano liga prasidėjo nuo sap
no.
SARGELIS. Kaip — nuo sapno?
TIKLYS. Tuoj sužinosi. (Patylėjęs) G y
veno toks dėdė Rokas, motinos brolis,
gretimam kaime. Turėjo ūsus, tokius kaip
Stalinas, ir plaukus taip pat šukuodavosi
į viršų.
SARGELIS. Komunistuojantis. . .
TIKLYS. Neskubėk su išvadom. Vokie
čiams tokia dėdės išvaizda labai nepatiko,
jis manė, kad bent mūsiškiai prie tų ūsų
nekibs. Vieną sykį išgėręs pasiskolino pyp
kę ir pradėjo vaidinti mūsų vadą. Per mano
vardines. Nemokėjo valdyti liežuvio, ir
nebeliko nei ūsų, nei dėdės.
SARGELIS. Bet juk ne pats jį? . .
TIKLYS. Jeigu ne aš, būtų atsiradęs
kitas. Apskundžiau, norėdamas išteisinti,
bet. . . Šitiek metų praėjo, ne tokie dalykai
užsimiršo, ir staiga sapnuoju, kad esu gavęs
įsakymą dėdę Roką užmūryti gyvą. Toks
paties Vado pageidavimas.
SARGELIS. Ne itin malonus įsaky
mas. . . Kaip savotiškas išbandymas.
TIKLYS. Išvedžiau jį nusilengvinti, už
rakinau išvietės bokso duris ir pradėjau
darbuotis. Dėdė kažką man sako, o aš sau
švilpauju, dainuoju, nes ką tu žinai — gal
mane kas nors stebi? „Mes su Stalinu —
į saulę, mes su Stalinu kovon. . ." Mačiau,
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kaip dėdė Rokas mums mūrijo pečių, dabar juos apibendrins.
SARGELIS. Apibendrins, kai mane iš
ir aš.. . .
SARGELIS. Čia paprasčiausias pervar darbo išės. A r net iš partijos išpašolgimas. Nervai. Pats savo kailiu esu pa vonys.
tyręs.
TIKLYS. Kas? Konkrečiau.
TIKLYS. Palauk, nesigirk — nežinai. . .
SARGELIS. Kad ir ta pati senmergė,
Staiga girdžiu — krakšt, ir mane kažkas už Kirvelytė, apie kurią jau esu tave infor
rakino. Anoj pusėj tėkš tekšt — kažkas irgi mavęs. Tylėjo, murksojo lyg pelė po šluo
jau drebia ant sleksčio cementą. Pačiu ta, o dabar, tą šluotą apžergus, kad pra
pau plytą, pradėjau daužyti duris — ir ten dėjo lakstyti po visokius mitingus! Visą
girdžiu, kažkas traukia tą pačią dainą. . . valdžią jai užgrobė „ b ja u r o k r a ta i. .
Kol aš ten blaškiaus, dėdė iškišo ranką,
TIKLYS. Kirvelytė persitvarkė, o mu
kapt man už ausies: „Ko spardais, ko ne du, Sargeli, dar šiek tiek atsiliekam. Tau
nurimsti? Gal ir anam taip įsakyta? . ." taip neatrodo?
SARGELIS. Atsiliekam. Ir smarkiai —
SARGELIS. Kaip sau nori, tokį darbą
dirbant, retkarčiais būtina išgerti. Bent jau jeigu leidžiam šakotis tokiai, atsiprašant,
cypdą vaikei. „Bjaurokratai, bjaurokra
prieš miegą.
TIKLYS. Maniškė pradėjo mane bakin- tai!". . . O anądien per pedagogų posėdį
ti — ko tu taip rėkauji, anūkėlę prikelsi. . . išdėstė dar vieną savo „teoriją". Kabutėse.
TIKLYS. Na na? Konkrečiau.
Atsikėlęs nuėjau į vonią, žiūriu, kad mano
SARGELIS. Iškėlė hipotezę, kodėl pas
ausies kraštas tarsi nuplikytas. Taip skau
džiai raudonas! . . Nuo to ir prasidėjo. mus išnyko blusos.
TIKLYS. Cha! Iš tikrųjų, kur jos pasi
SARGELIS. Kas?
TIKLYS. Kaip — kas? Vėžys. Va, pasi dėjo? Bet argi tai politinis klausimas?
žiūrėk. (Praskleidžia plaukus ir parodo)
SARGELIS. Kirvelytė sugeba. . . net iš
Kuo toliau, tuo gražiau. Dėdė Rokas tempia blusos išpūsti mums priešišką dramblį.
pas save.
TIKLYS. Na na?
SARGELIS. O, velnias. . . Dar gerai,
SARGELIS. Žinai tokį posakį:
išsi
kad ausį galima nupjauti. Po plaukais ne gandau — net blusos apmirė?
simato.
TIKLYS. Žinau. Esu girdėjęs.
TIKLYS. Nupjausi ausį, paskui nosį. . .
SARGELIS.
Kirvelytė kategoriškai
Žinovai sako, kad vėžys tuoj metasi į kitą tvirtina, kad žmogus iš baimės paleidžia
galą.
tam tikrą kvapą, kurio nemėgsta blusos.
SARGELIS. Klausyk. . . O negali taip
TIKLYS. Visko gali būti.
būti, kad tą sapną kas nors tendencin
SARGELIS. Tuoj aš tau pacituosiu.
gai? . . Tu palauk, nesijuok. Yra visokių (Išsitraukia blonknotą) „Pamatę apkan
ekstrasensų, okultistų, kabalistų. . . Ką tu džiotą sprandą, galime spręsti ne tik apie to
žinai, ką jie tau gali. . . ir kam jie tar žmogaus gyvenimo sąlygas — mes galime
nauja. Paskui aš tau pateiksiu vieną pa tvirtinti, kad tas pilietis net savo vargo
vyzdį.
nesibijo". Va kaip.
TIKLYS. A, be reikalo čia tave tom
TIKLYS. Įdomi hipotezė.
pasakom. . . Žinau, kaip susirgau, o kaip
SARGELIS. Cituoju toliau! „Po karo
išsigydyti. . .
Lietuvoj blusos išnyko todėl, kad visi virSARGELIS. Aš girdėjau apie tokį žmo pėjom ir smirdėjom". Pamatė, kad aš tą
gų, tik dabar pavardės. . . Daktarai jį iš išmintį rašiausi į knygutę, ir sviedė man
leido numirti, jis — įsivaizduoji — dabar repliką: „Draugas Sargeli, prie visų nuo
net kitus gydo.
pelnų, kuriuos priskiri Stalinui, užregis
TIKLYS. Nuo vėžio?
truok ir blusų išmarinimą". Vot tak, ska
SARGELIS. Taip!
bai bedniak. . .
TIKLYS. Kai prisiminsi, pasakyk.
TIKLYS. Ji tave traukia per dantį, o
SARGELIS. Būtinai. Dabar gal ir aš —
tu, Sargeli, žemes spardai. Jeigu būtų jau
apie savo visokias bėdas. . .
TIKLYS. Bėdos, vargai — besižargai, nesnė, sakyčiau — ar tik nesi, brolau, įsi
mylėjęs. . .
kaip sakydavo Rokas.
SARGELIS. Aš?! Tą Kirvapintę, kaip ją
SARGELIS. Taigi. Besižargstydamas
įsiutinau užsimaskavusius priešus. Matyt vadina mokiniai?
TIKLYS. Mokiniai ir tavęs neaplen
nusprendė, kad atėjo jų metas. Trispal
vės vėliavos, vyčiai, GedŲnino stulpai. . . kia. .. Ką ji čia bloga pasakė? A r tau ne
Dar kiek, ir pradės ant tų stulpų mus vis tiek, nuo ko blusos išdvėsė? Išdvėsė,
ir ačiū dievui.
karti.
TIKLYS. Nepanikuok. Verčiau dėstyk
SARGELIS. Negi pats nematai čia pofaktus. Yra žmonių, kurie geriau už mus

litinės potekstės?
TIKLYS. Matau, bet. . . Prieš mokslą,
brolau, kaip ir prieš vėją, nepapūsi. Visi ži
nom, kad šeškas, blakė skleidžia ne visai
malonų kvapą. . . Tu irgi — nesuprantu, ko
tu čia ateidamas išgėrei.
SARGELIS. Valerijonų. Nuo širdies ir
nuo nervų.
TIKLYS. Tai kas nutiko? Kas tuos
nervus ištampė?
SARGELIS. Ogi ta pati Kirvelytė, g y 
vatės išnara trispalvė! . . Surašė skundą,
surinko kelis parašus ir pasiuntė.
TIKLYS. Kur?
SARGELIS. Į partijos komitetą, į mi
nisteriją. Maniau, kad ir jums.
TIKLYS. Mums? O dėl ko? Perlenkei
lazdą?
SARGELIS. Atvirkščiai. Kur ta mūsų
lazda? Išleidom iš rankų, ir suįžūlėjo liau
dies priešai.
TIKLYS. Tik tu nesupainiok. O gal čia
tavo priešai?
SARGELIS. Aš čia nematau didelio
skirtumo. Ko jie prie manęs kabinėjasi?
Anądien prie švarko prisegė raštelį „Stukačius". Gaila, kad pats vis tą nelaimin
gą ausį čiupinėji. Aš tau tokį materiolą esu
paruošęs! . .
TIKLYS. Materiolas pravers, niekur
nedings. Kur tas tavo raštelis?
SARGELIS. Va, prašom.
TIKLYS. Čia, matyt, vaikų darbas, o
skundas dėl ko?
SARGELIS. Tikroji priežastis yra ta,
kad aš senas, užkietėjęs aktyvistas. Kad
jums talkininkauju.
TIKLYS. Iš kur jie šita žino?
SARGELIS. Aš tai tikrai nesigyriau.
Net žmonai nesiskelbiu, kur ir ką
aš
darau.
TIKLYS. Gerai, aš pasistengsiu sužino
ti, kas ten parašyta.
SARGELIS. Turinį maždaug žinau, man
sakė. . . Tu verčiau primink kam reikia,
kad aš jau daugelį metų esu tarsi nema
toma saugumo akis ir ausis.
TIKLYS. Kam reikia, tas žino, nesi
jaudink.
SARGELIS. Partijos pirmasis sekreto
rius yra draugavęs su tokiu Bėralu, kuris
po karo buvo mano mokytojas. Mieste dar
nebuvo nei aikštės, nei Stalino paminklo. . .
Per kokią nors šventę pats Bėralas atsis
todavo ant aukštos taburetės, iškeldavo
ranką, sustingdavo, o mes, pionieriai, iš
kilmingai, su trimitais ir būgnais, padėdavom prie jo kojų gėlių. Ir kad nors v ie 
nas šyptelėtų ar vyptelėtų. Bėralas mokėjo
mus politiškai pakaustyti.
TIKLYS. Klausyk, negi tu taip nusi
kaltai, kad net biografijos prireikė? Įdomu,
kas ten tokie pasirašė.
SARGELIS. Pasirašė vieno mokinio tė
vas, Lauminas, kurį kažkada jūs čiupinėjot. „Kuo skiriasi demokratija nuo demo
kratizacijos?"
T IK L Y S .. Čia tu ar jis taip klausia?
SARGELIS. Laumino politinis skieda
las.
TIKLYS. Na, ir koks atsakymas?
SARGELIS. „Kaip kanalai nuo kana
lizacijos."

TIKLYS. Hm. . . Kanalai mums galbūt
nereikalingi, o kanalizacija — visi žinom,
kas būna, kai užsikemša. Kas dar?
SARGELIS. Visų nežinau. Yra dar lie
tuvių kalbos mokytojos Jablonskienės pa
rašas.
TIKLYS. O apie ją ką galėtum pasa
kyti?
SARGELIS. Ji maždaug taip agituoja
atsiliekančius. . . (Cituoja iš savo knygutės)
„Gyvenimas rodo, kad toli gražu ne patys
gabiausi prasimuša į aukštus postus. Todėl,
gerbiamieji, bent jau skaityti išmokit. Kai
įkopsit į valdžią, padėjėjai sukurps jums
pranešimą, o jau tribūnoj teks jums, o ne
jiems parodyt savo sugebėjimus." M oki
niai, žinoma, supranta, į kieno daržą ji
tuos politinius satyros akmenis. . .
TIKLYS. Taip. Išsiaiškinsim, patikrin
sim. O dabar jau pasigirk, už ką jie tave
skundžia.
SARGELIS. Yra trys šmeižikiški pun
ktai. Net nežinau, ties katruo apsistoti.
TIKLYS. Apsistok prie visų. Iš eilės.
SARGELIS. Bijau, kad per daug nenu
varginčiau. Aš irgi esu turėjęs bėdą su
ausim. Vaikystėj per vieną pamokslą baž
nyčioj iš nuobodumo įsikišau į ausį tokį
žalią, didelį žirnį. O tas pasiuto ten brink
ti. O jau skausmas! Ant sienų laipiojau.
Jeigu man reikėtų ką nors ištardyti, įmurdyčiau žirnį ir truputėlį padaiginčiau. . .
TIKLYS. Nukrypom nuo temos.
SARGELIS. Pirmasis punktas
man,
kaip senam, prityrusiam pedagogui, tiesiog
smūgis į širdį. Nė kuo neparemtas ir visus
apdovanojimus paneigiantis šmeižtas.
TIKLYS. Koks? Kalbėkim konkrečiau.
SARGELIS. Skunde pasakyta, kad aš
visai netinkamas pedagoginiam darbui. Is
torijos trandis, o ne istorijos mokytojas.
Neturintis autoriteto nei tarp kolegų, nei
tarp mokinių.
TIKLYS. Na jau, dėl šito punkto gali
būti šaltas kaip marožinas. Taip saky
davom, kol dar buvom karšti. Istorija
apskritai tiomnyj les. O dėl autoriteto. . .
Anksčiau sudavei kumščiu į stalą — auto
ritetas beregint. . . Dabar jau, žinoma, rei
kia pasaugoti. Ir kumštį, ir stalą.
SARGELIS. Ypač jeigu abudu yra val
diški. . . Sutinku ir dėkoju už suraminimą.
TIKLYS. Prašom. Bet aš dar nežinau,
kas ten toliau.
SARGELIS. Toliau dar gražiau. Esu
apkaltintas nepilnamečių mergelių gundy
mu, vedimu iš kelio ar tvirkinimu. . . Mane
jau siutina tas demagogiškas žodis „ne
pilnametė".
TIKLYS. Tu nesuk man uodegos, bet
pasakyk. . . prisipažink — byl grech iii ne
byl?
SARGELIS. Delo bylo večerom i govorit nečevo. . . Galiu paaiškinti, iš kokio
degtuko tą vežimą priskaldė.
TIKLYS. Prisimink — tu jau esi degęs
per tą savo degtuką.
SARGELIS. Kaip tau, aš vėl galiu tą
patį pakartoti: tas ne arklys, kuris neėda
avižų.
TIKLYS. Avižų užsimanė! Šieno, šiaušų jam neužtenka. Turi žmoną, turi meilu
žę. Nemanyk, kad mes nieko nežinom.

SARGELIS. Pačiam kaip draugui pasa
kyčiau, kad geram žirgui reikia ir sultingo
pašaro. . .
TIKLYS. Kaip sau nori, Sargeli. . . To
kio cinizmo aš turbūt nesugebėsiu ir net
nemėginsiu pateisinti.
SARGELIS. Palauk. Tu pirmiau paklau
syk, kaip jie mane, gyvatės, įklampino.
Devintoj klasėj, kurią man tyčia užkrovė,
sėdi tokia N ijolė Debesytė. Jau net saulę
galėtų uždengti — tokia išplitus. Po teisy
bei, mes ją turėjom išsiųsti į spec. mokyk
lą atsiliekantiems. Bet. . . tėvas — prekybos
bazėj, motina — darželio vedėja.
TIKLYS. Žinau. Pažįstu.
SARGELIS. Trumpai šnekant, kaip dvi
gegutės patupdė mums tą savo išplitusią
dukrelę, ir darykit, ką norit. Man, kaip
auklėtojui, atėjo metas perspėti tėvus, kad
N ijolei jau reiktų nešioti liemenėlį. Matai,
kokia gyvenimo proza.
TIKLYS. Aš sakyčiau — poezija.
SARGELIS. Va, ir prieisim prie tragi
komedijos. . . Nuėjau pas tuos Debesis,
tėvai išvažiavę į svečius, drukrelė irgi -..
kažko užvalgius ar išgėrus. Mandagiai, tak
tiškai paaiškinau, ko aš atėjau. O ta tik
švist, praskleidė savo chalatą: „Auklėto
jau, pats pažiūrėkit. . . Palyginkit, kokie
mamos, o kokie mano. Jeigu pradėsiu var
žyti, tokie ir liks — kaip dvi bandelės po
šešias kapeikas. O aš norėčiau, kad būtų
kaip už dvidešimt". M okykloj iš knygos
dorai nepaskaito, o čia kad įsileidom į
diskusijas! . . O paskui tėvams pasiskundė,
kad aš ją norėjęs užlaužti! Patikėk man,
kaip senam bendražygiui, kad tai gryniau
sia provokacija.
TIKLYS. Provokacijom nereikia pasi
duoti.
SARGELIS. Aš ir nepasidaviau! Kad
ir būčiau norėjęs — parsibeldė tėvai.
TIKLYS. Tai ko jie taip anksti?
SARGELIS. Nežinau. Gal ir mes ten
užtrukom bešnekėdami.
TIKLYS. Draugas Sargeli,
susitar
kim. . .
SARGELIS. Dėl ko?
TIKLYS. Nelaikyk tu manęs kvailesniu
už save.
SARGELIS. Na kam tu šitaip? . . Aš
visada ateidavau pas tave kaip pas kokį
kleboną. Pasitarti, išsiaiškinti, paklausti.
Visada vykdžiau, kas man buvo liepta, va
dinasi, ilgus metus buvau toks, kokio rei
kėjo. Jeigu ir klydau, tai tik su jūsų žinia.
TIKLYS. Čia tai jau meluoji. Savo
griekų nemėgink mums primesti. Pats prisivirei, pats. . .
SARGELIS. O kiek sykių man buvo ža
dėta: jei ko prireiks, jeigu atsiras kokių
sunkumų ar nesklandumų, kreipkis — užtarsim, padėsim.
TIKLYS. Tiek, kiek leidžia įstatymas,
limitai. . . Gavai gerą butą, važinėjai į už
sienį, padėjom sūnų įtaisyti. . . Reguliuoto
jas tau gali duoti žalią gatvę, bet jeigu
padarei avariją, inspektorius už tave neat
sakys.
SARGELIS (patylėjęs). Prisiminiau!
TIKLYS. Ką?
SARGELIS. To žmogaus pavardę. 2iobakis! Daktarai sutikę net išsižiojo: „Tai
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tu dar gyvas?!"
TIKLYS. Kur jis gyvena?
SARGELIS. Prie žmonos tėviškės. Aš
tau parūpinsiu adresą. Parsivežė iš Len
kijos kažkokio žibalo. Pats gėrė, dabar
kitiems dalina.
TIKLYS. Tu man — žibalo, o aš tau dar
truputėlį benzino. . . Kaip tu įsivaizduoji,
ką aš turėčiau sakyti, kai bus tiriamas skun
das? Užsiminti, kad tu anksčiau esi padėjęs
mums?
SARGELIS. Kodėl — anksčiau? Aš ir
dabar. . .
TIKLYS. Šiandien — ką tu atėjęs pasa
kei? Apskundei tuos, kurie sukilo prieš
tave? Išeina, kas prieš Sargelį, tas ir prieš
tarybų valdžią?
SARGELIS. Aš dar ne viską pasakiau.
Bet žinok, draugs Petrai, jeigu jūs dabar
manęs negelbėsit, padarysiu ir aš atitinka
mas išvadas. Parašysiu į laikraštį! Kaip
mane užverbavot, kaip jums laipsnius, me
dalius padėjau užsidirbti.
TIKLYS. Tik jau nemėgint šantažuoti.
Mes tam turim kur kas didesnes galimy
bes.
SARGELIS. Todėl ir prašau, kad jūsų
galimybės man žinomos. Draugiškai, bro
liškai prašau.
TIKLYS. Išeina, kad pats bendravai su
mumis ne iš idėjos, o ieškodamas naudos?
Kad mes dangstytume tavo šunybes? Ne,
draugs Sargeli, jeigu taip ir būdavo, atei
ty taip nebebus.
SARGELIS. O kodėl t a d a jums ma
no idėjos nerūpėjo?
TIKLYS. Ką tu turi galvoj?
SARGELIS. Dantų milteliais nuteplio
jau šūkį, nuo raidės „t" viršūnė nusitrynė,
kažkas perskaitė „Sralinas", ir prašom —
pasirink, Sargeli: arba būsi stukačius, ar
ba sudie jaunystei, sudie visiems moks
lams.
TIKLYS. Sunkūs buvo laikai. Bet žodis
b u v o
pasako, kad tie laikai praėjo.
SARGELIS. Laikai praėjo, bet aš tebe
su, pats tebesi. Toks tokį turėtų suprasti.
TIKLYS. Nešūkauk. Žmonės
aplin
kui. . .
SARGELIS. Spjaut man! . . Kas man at
lygins už tai, kad jie užkanda žadą mane
pamatę? Blusų marintojas. . . Dabar turiu ir
tokią pravardę.
TIKLYS. Mat kaip įdomiai išeina. . .
Kartais net budelis linkęs laikyti save Sta
lino auka.
SARGELIS. Na kaltas, kaltas esu. . .
(Suklumpa prieš Tiklį ant kelių) Įsika
liau į galvą, kad jau turiu teisę, esu nusi
pelnęs kaip tie nomenklatūriniai. . . Kuo
jie geresni už mane? Avižų per akis. . .
Nu, byl grech, byl! No čto mne teper? . .
TIKLYS. Stokis. Stokis, sakau! Ne
krėsk komedijų. Prieš mane gali nesižeminti. Man pačiam netrukus reiks lįsti į žemę.
SARGELIS. Tai su kuo man šnekėti?
TIKLYS. Su tais, kurie šnekins. Kiek
galėsiu, padėsiu. Kiek leidžia viešumas ir
įstatymas.
SARGELIS. Tada pasakysiu dar vieną,
paskutinę savo mirtiną nuodėmę.
TIKLYS. Tiesa, yra dar trečias punk
tas. . . Kaip jis ten suformuluotas?
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SARGELIS. Absurdiškai. Kad aš necenzūriškais žodžiais drabstau Gorbačiovo re
formas. Ir dar kai kas pacituota.
TIKLYS. Kas? Konkrečiai.
SARGELIS. Atseit, mano žodžiai: „Bez
dalais iškiurusių kelnių neužlopysi". Vot
taki j e pirožki. . .
TIKLYS. O tu tikrai taip nesakei?
SARGELIS. Sakiau. Aš dar ne tiek esu
prilojęs. Bet tai ne mano žodžiai, patikėk.
TIKLYS. Kaip jie gali būti ne tavo, jei
gu tu. . .
SARGELIS. Aš visada stovėjau slaptoj
įstatymų sargyboj. Kokie tie įstatymai geri ar blogi — ne mano reikalas.
TIKLYS. Tai gal tu tyčia? Norėjai ži
noti, ką kiti pasakys?
SARGELIS. Galėčiau šitaip teisintis,
bet ne. . . Čia toks pat paslaptingas daly
kas kaip ir tavo sapnas.
TIKLYS. Na na? Konkrečiau.
SARGELIS. Aš įtariu, kad mane kaž
kas veikia per nemažą atstumą. Kitaip ne
paaiškinsi. Kokiais nors spinduliais, telepa
tija arba dar kitokiais būdais.
TIKLYS. Ir kuo tas veikimas pasireiš
kia?
SARGELIS. Pasireiškia tuo, kad man
pradeda savotiškai zvembti visi metaliniai
protezai. (Išsižiojęs parodo dantis) Kaž
kokios srovės įsijungia, kartais pavaikšto,
pažaibuoja ir negriaudžia. O kartais, tam
tikrais momentais, kad užeina noras nusi
keikti! . . Ir ne tik vieną kartą „po matuški", o serijom, kaip iš kulkosvaidžio.
Kol nepasakau vieno lietuviško, liaudiško
keiksmažodžio, tol negaliu rasti vietos.
Kuo daugiau girdinčių, tuo sunkiau susi
valdyti.
TIKLYS (įtariai). Tai koks tas keiks
mažodis? Ir kam jis būna skirtas?
SARGELIS. Bet kam, aukštesniam už
mane. Mokyklos direktoriui, švietimo sky
riaus inspektoriui, partijos komiteto ins
truktoriui ir taip toliau. . . Iki pat, iki
pat. . . Aš maniau, kad tu jau informuo
tas.
TIKLYS. Sakiau, kad aš neseniai iš li
goninės.
SARGELIS. Užjaučiu, bet ir tu mane
užjausk.
TIKLYS. Aš klausiau, koks tas tavo
keikmažodis!
SARGELIS. Tas keiksmažodis — „šūds
i da apšikts". Tuos žodžius pasakau, ir sto
tis įsijungia. Bet kas tai per stotis? Ir
kodėl būtent man ji siunčia tas savo ble
vyzgas?
TIKLYS. Klausyk. . . Tau reikėtų nueiti
pas daktarą.
SARGELIS. Buvau. Geriau būčiau ne
buvęs.
TIKLYS. Pas ką?
SARGELIS. Nagi pas tą garsųjį neuropatologą, pas Jogaudą.
TIKLYS. Geras gydytojas. Kodėl jis
tau nepatiko?
SARGELIS. Todėl, kad jis neišrašė nei
tablečių, nei ampulių, tik patarė nesivaižyti. Kaip koks provokatorius liepė keiktis
savųjų tarpe, kiek tik lenda, ir dar viršyti
planą. Kaip jis ten sakė? . . Pagal nederektyvinį kažkokio Rodžerso metodą. Iš pirmo

karto nenorėjau klausyti, o kas gi per tipas
tas Rodžersas. Ko tu juokies?
TIKLYS. Čia toks vienas mano kaimy
nas įprato šlapintis ant. savo obelaičių ir
įsivarė tokį bjaurų, šunišką refleksą! . .
Net mieste pamatęs medį nebeišlaikydavo.
SARGELIS. Tai bent komedijos! M ili
cija galėjo pamanyti, kad jis girtas.
TIKLYS. Turėjo tam tikrą pažymėjimą.
Kreipėsi pas.kelis daktarus — nieko! . . O
Jogaudas pagal tą patį Rodžerso metodą
jam liepė nueiti į mišką ir — nori nenori —paženklinti kiekvieną medį. Išsigydė per
kelis seansus.
SARGELIS. Aa. . . Jeigu taip, tai man
akmuo — nuo širdies. Tu galėsi paliudyti,
kad ir aš kaip tas mižnius.
TIKLYS. Na na, tuo tarpu dar susi
vaidyk. Čia —- visokių žmonių. Kiekvienam
nepaaiškinsi.
SARGELIS. Mat, kaip tu gražiai mane
nuraminai! Nors ir įvarei į prakaitą, bet. . .
laikykim, kad nors tu man nuodėmes at
leidau
TIKLYS. Ne visas, ne visai. . .
SARGELIS. Mano griekai, lyginant su
tais, kurie čia rašo. . . (spardo ir trypia
laikraščius) Va, kur jums materiolas! Vos
ne kiekvieną gali segti į bylą.
TIKLYS. Sargeli.
SARGELIS. Klausau.
TIKLYS. Kaip čia man tavęs paklausti,
kad tu atsakytum. . . pridėjęs ranką prie
širdies.
SARGELIS. Va, pasidedu portfelį ir —
abi rankas. . . Visos mano paslaptys ten, o
ne čia. Šeimoj, mokykloj, bet tik ne tarp
mūsų.
TIKLYS. Tada pasakyk, kur ir kada tu
būni tas, kas esi. Nebijok, čia į tavo dos
jė neįeis.
SARGELIS. Aš visada esu tas, kas esu.
Sargelis Pijus, Damijonovič. . .
TIKLYS. Nesupratai. Arba vėl nori
maivytis. Kada tu priklausai tik sau? Kada
tu pats sau nemeluoji?
SARGELIS. Tik lovoj, prie stalo ir tu
pykloj. Kai miegu, kai valgau ir kai. . .
TIKLYS (vis tyliau ir intymiau). O kai
ateis laikas mirti — kaip manai, ar bus įma
noma išsimeluoti?
SARGELIS (vis garsiau ir
įžūliau).
Kam? Prieš ką? Prieš viešpatį dievą?
TIKLYS (beveik pakuždom). Prieš savo
sąžinę.
SARGELIS. Prieš ką? Nenugirdau.
TIKLYS. Prieš savo sąžinę.
SARGELIS (ilgokai patylėjęs). Čia tau
nuo ausies. Pagersi to lenkiško žibalo ir
pats iš savęs juoksies.
TIKLYS. Gal ir juoksiuos. Iš savo
kvailumo.
SARGELIS. Gerai. Pasakysiu kaip bro-

liui, kaip geram draugui, ko aš visą g y 
venimą bijojau ir dabar dar bijau. Atspėk.
T IK LYS. Kalėjimo, lagerio?
SARGELIS. Ne.
TIKLYS. Bijai, kad žmonės neatker
šytų?
SARGELIS. Ne.
TIKLYS. Kad vaikai nenusigręžtų, anū
kai nepasmerktų?
SARGELIS. Ne. Matau, kad neatspėsi.
Aš visada bijojau savo baimės. Baisiau
negu vėžio. Va, kodėl aš įsivėliau į tą
reikalą. Daug kas tiki į dievą. Meldžiasi,
garbsto, mušas į krūtinę. . . Kodėl? T o 
dėl, kad jo bijo. Ne iš meilės, o iš baimės.
Iš kur tas žodis — dievobaimingas? Vienus
ta baimė nuveda į kunigus, kitus į v ie 
nuolyną, tavo arba mano baimė
nuve
dė kitur. . .
Tiklys purto galvą
Taip, taip. Nors mes ir bijom, bet jau
galim ir kitą pagąsdinti. Aš ir tai Kirvelytei atrėžiau: blusos išnyko todėl, kad jos
buvo nelyginant zuikiai, kuriuos galėjom
medžioti be leidimo ir be jokio šautuvo.
Sugavę galėjom nors blusai nugiežti ap
maudą už visas neteisybes.
TIKLYS. O dabar? Nebėra kam. . .
SARGELIS. Dabar visur tik „bjaurokratai", stalinistai, brežnevistai, korupcija,
mafija. . . (Negarsiai nusikeikia) Taip ir no
risi trenkti kumščiu į stalą: Ticho! Molčat, vašumat!
TIKLYS. Cit cit cit. . . Antai kaimynas.
Nenoriu, kad jis tave įsidėmėtų.
SARGELIS. Nebijok — aš moku nutai
syti veidą. (Nutaiso grimasą) Nė pats v e l
nias tokio nepažins.
TIKLYS (žiūri pro langą.) Ką jis ten
daro? Turbūt sliekų ieško. Nesivaipyk —
supras, kad čia ne tavo veidas.
SARGELIS. Galiu padaryti va, tokį. . .
Buldogo snukį.
TIKLYS. Buldogas — šiek tiek natūra
liau. Va-va va! . . Tak deržat!
SARGELIS. Jest tak deržat!
(Užsi
maukšlina kepurę arba skrybėlę, gestu at
sisveikina ir išeina)
TIKLYS (rankioja išmėtytus laikraš
čius ir staiga pajunta ant blauzdos kir
bantį vabalėlį). Velnias! . . Jis man blusų
prinešė! (Atsismaukia kelnių klešnę, su
gauna vabzdį, pavolioja tarp pirštų ir žiū
ri, ką jis čia sutraiškė) Ė, ne. . . Blusoms
dar ankstoka mūsų kelnėse ieškoti prieg
lobsčio. Dar vienas nekaltas vabalėlis ant
mano sąžinės. (Staiga suklūsta. Girdėti,
kaip netoliese šūkauja Sargelis. Jį, matyt,
bus apėmęs piktžodžiavimo priepuolis).
SARGELIO BALSAS. Na ko, ko spok
sai, kaip urvą pamatęs?! Tarybinio žmogaus
nematei, plia! Kai dėsiu į tą supūstą tavo
marmūzę, ir nulėks skrybėlė nagui! . . Pats
esi girtas, Jonis matė! Gorbačenka, Gorbačenka! . . Stalino jums trūksta, plia, kibi
no katę! Persitvarkė! . . Bjaurokratai, bjaurokratai! . . Kūjį kilnotum! Ty sam durak!
Šūds i da apšikts. . . Viso gero. Ni pucha,
ni perą! ..

Uždanga
1988.

Jonaviečių
„Vilkolakis"
Jonavoje aktyviai veikia klubas
„Vilkolakis". Įkurtas jis „Azoto" kul
tūros ir technikos rūmuose saviveik
los skyriaus instruktorės (beje, Nea
kivaizdinės pramoginių renginių ve
dėjų mokyklos,
veikiančios
prie
RKDTI, absolventės) Vitalijos Monkevičiūtės iniciatyva.
Lietuvoje nuo 1919-ųjų metų g y
vavo tokio pavadinimo šviečiamojo
pobūdžio menininkų klubas, kurio na
riai stengėsi išlaikyti senuosius pap
ročius, linksminti žmones pačių pa
ruoštomis programomis. Ilgainiui klu
bas persitvarkė j satyros teatrą, ku
ris veikė iki 1928 m.
Vilkolakis — taip Rytų Lietuvoje
vadinamas vestuvių veikėjas, sugebąs
pokštais, išdaigomis linksminti vestu
vininkus. Vilkolakiais, vilkotakais
Lietuvoje buvo vadinami liaudies me
nininkai. „Augti ir auginti gyvenimo
v alioje"— toks veiklos tikslas buvo
nurodytas klubo įstatuose.
Tokių pat idėjų vedini susirin
ko ir 16 entuziastų iš kelių Jonavos
vidurinių mokyklų. Jie mokosi orga
nizuoti pramogas, bendrauti su žmo
nėmis. Kas bent kartą yra stovėjęs
prieš didesnę auditoriją, supras, kad
jaunuoliai ryžosi sunkiam ir, ko gero,
nedėkingam darbui. Klubo narių nuo
mone, pramogų vedėjui reikia daug
ko: iškalbos, intelekto, orientacijos,
mokėjimo valdyti auditoriją, ne ma
žiau svarbu ir išvaizda, laikysena...
Mokyklose viso šito nemoko. O gy
venime tokie įgūdžiai tikrai pravers.
Klubas stengiasi bendrauti
su
bendraminčiais, ieškoti draugų. Štai
vasario 26-ąją buvo surengta Pramogų
diena. Svečiai — Vilniaus
kultūros
mokyklos pramoginių renginių vedėjų
specializacijos antrakursiai ir trečia
kursiai. Būsimieji pramogininkai į lin
ksmą popietę pakvietė
mažuosius
lankytojus, o vakarop laukė šiek tiek
augesnių — penkios įdomios progra
mos neleido nuobodžiauti. Linksmy
bės baigėsi vilniškio moksleivio To
mo Augulio vadovaujama diskoteka
„Studija". Įdomu buvo klubo nariams
palyginti save su svečiais. Reikia ti
kėtis, kad užsimezgę ryšiai nenut
rūks, kūrybinė draugystė tęsis. Klubas
su savo programomis lankysis visose
rajono mokyklose, susitiks su „A zo
to" gamybinio susivienijimo šefuoja
mos Švenčionėlių internatinės
mo
kyklos auklėtiniais. 16 klubo narių ir
jų vadovė kupini entuziazmo, mato
savo darbo prasmę, perspektyvą i r . ..
laukia pasekėjų!
ANGELĖ P A U L A V IČ IŪ T Ė

Negaila
sekmadienio...
Daugeliui kauniečių sekmadienis
užimta diena. Įdomi paskaita, pradė
tas klausyti paskaitų ciklas. . . Nori
ma daugiau sužinoti ir išsiaiškinti.
Negaila sekmadienio, nejauti nuovar
gio, kai klausaisi, kas išties įdomu,
aktualu, širdžiai brangu.
Nuo 1988 in. rugsėjo 25 d. V il
niaus universiteto Kauno vakarinio
fakulteto rūmuose veikia sekmadienio
lietuvių kultūros mokykla, pasisiūsi« si į pagalbą visiems, kas nori geriau
pažinti savo krašto istoriją, kultūrą,
liaudies kūrybą, papročius.
Mintis
steigti tokią mokyklą kilo praeitą va
sarą LPS Kauno būstinėje. Čia atsi
rado ir pirmieji būsimosios mokyklos
lektoriai. Organizacinio darbo ėmėsi
energinga dailininkė N. Birgelienė.
Susiformavo keli paskaitų ciklai —
apie senąją baltų kultūrą (pradėjo LPS
seimo narys A. Patackas, tęsia A . Zarskus),
liaudies
meną (skaito M.
K. Čiurlionio dailės muziejaus dar
buotoja A. Kargaudienė), lankytojų
pageidavimu daugiau dėmesio skiria
ma dvasinių vertybių, doros, tikėji
mo temoms — pradėtas paskaitų cik
las iŠ Senojo testamento (skaito LPS
seimo narys filosofas A. Saudargas).
Be minėtų pagrindinių ciklų, mokyk
loje galima pasisemti žinių iš mažiau
žinomos Lietuvos istorijos, kultūros
palikimo, atskirų regionų (Mažosios
Lietuvos, Vilniaus krašto) istorijos ir
nūdienos. Skaitomas lietuvių kalbos
kultūros ciklas (nebeišsitenkant sek
madienį, perkeltas į šeštadienį), pri
siminti užmirštieji lietuvių kultūros ir
visuomenės veikėjai (pirmoji paskai
ta buvo apie Pr. Dovydaitį).
Mokykla gyvai reaguoja į nūdie
nos aktualijas. Renkamasi prieš di
džiąsias šventes, svarbesnes
datas,
pvz., prieš Kalėdas, Užgavėnes, Ve
lykas, Vasario 16-ąją, Knygnešių die
ną, paminėti žymių lietuvių kultūros
veikėjų jubiliejai — J. Mačiulio —
Maironio, Vydūno, M. Valančiaus,
V. Kudirkos, K. Donelaičio, J. Šei
niaus. Į renginius kviečiami ir akto
riai, muzikantai, folkloro ansambliai.
Svarbesnėms progoms išleisti atmini
mo bukletėliai.
Paskaitas skaito M. K. Čiurlio
nio dailės muziejaus, Literatūros mu
ziejaus
moksliniai
bendradarbiai,
kviečiami istorikai, filologai, krašto
tyrininkai, dvasininkai.
Mokyklon
susirinkę skirtingo amžiaus ir išsila
vinimo žmonės ne tik semiasi žinių:
bendri interesai suartina, moko ben
drauti, suprasti ir išklausyti vienas ki
tą, čia galima įsigyti spaudos. Daž
ną sekmadienį mokyklą aplanko iki
700— 800 žmonių. Ne vienas čia pra
leidžia vos ne visą dieną, išklausy
damas visas tris tos dienos paskaitas.
Kelių entuziastų dėka panaši tau
tos kultūros mokykla įkurta ir mažie
siems kauniečiams. Nuo 1988 m. lap-

kričio mėnesio ji veikia Mokytojų
namuose. Kas mes? Kokias dainas dai
navo, kokius šokius šoko, kaip vil
kėjo, ir kuo tikėjo mūsų senoliai?
Padėti vaikui susivokti, sudominti sa
vosios tautos praeitimi, ugdyti meilę
liaudies žodinei ir vaizdinei kūry
bai. . . Šitaip savo darbo tikslą nusa
ko mokyklos įslcigėjai.
M okykloje apie 40 I I I — IV klasių
moksleivių. Čia vyksta Lietuvos isto
rijos ir senosios kultūros (A. Patac
kas), folkloro (E. Dvarionaitė-Vindašienė), dailės (D. Kamarauskienė), tau
tinio šokio (St. Levickaitė), kalbos
kultūros (G. Kuckailienė) pamokėlės.
Jose jaučiamasi laisviau nei įprasti
nėje mūsų mokykloje, čia gali vaikš
čioti, klausti nekėlęs rankos, pamokė
lė primena žaidimą, kūrybą. Kai pa
mokėlė siejama su artėjančiomis tau
tos šventėmis, joje susipina daina, šo
kis, dailė ir rimtas pokalbis. Kitą kar
tą susirinkus prisimenama, kas buvo
išmokta ir sužinota praeitą savaitę,
moksleiviai skatinami dalytis žinio
mis su draugais, broliukais ir sesutė
mis, šokti, dainuoti, žaisti išmoktus
žaidimus ir mokykloje, ir namuose,
su draugais. Kai kurios pamokėlės
vyksta mieste, muziejuje. . .
D A L IA T A R A N D A IT E
menotyrininkė

Papročiai
liaudies
kultūroje

Mokslinę-praktinę konferenciją
„Papročiai liaudies kultūroje" M M K C
Liaudies kūrybos sektorius surengė
dar šių metų pavasarį — kovo 30 d.
Mus jau buvo pasiekusi informacija
apie sekmadieninių tautinės kultūros
mokyklų atidarymą Sakiuose ir Kau
ne, jautėme aktyviai dirbančią tauti
nės kultūros šeštadieninę
mokyklą
Respublikiniame kultūros darbuotojų
tobulinimosi institute, buvo rengia
masi Lietuvių etninės kultūros draugi
jos steigiamajam suvažiavimui, tad
formavosi stiprus įspūdis, jog kalnas
pagaliau pajudėjo — kiekvienas da
bar įneš savo įndėlį į papročių, tradi
cijų kultūros spragas. Konferencija,
suprantama,— teorinėje plotmėje. A r
šis įspūdis pasiteisino?
Taip. Konferencijos pranešimai
buvo įdomūs, informatyvūs, iš dauge
lio sričių: J. Kudirkos — „Papročiai —
žmogaus dvasinės kultūros
dalis",
R. Račiūnaitės — „Dorovinės vertybės
krikštynų papročiuose", A. Vyšniaus

kaitės — „Dovanos ir dovanojimai lie
tuvių vestuvėse", D. Račiūnaitės —
„Laukų lankymo giesmės", R. Astraus
ko — „Apeigos ir muzikos santykis
kalendoriniame folklore", R. Apana
vičiaus — „Tradiciniai muzikos instru
mentai ganymo papročiuose", J. Ši
leikienės — „Atneštiniai muzikos ins
trumentai lietuvių liaudies papročiuo
se", L. Vaitkunskienės — „Senųjų Lie
tuvos gyventojų laidojimo papročiai
(iki X I I I a.)," V. Urbanavičiaus —
„Laidojimo papročiai Lietuvoje X IV —
X V I a.", E. Rimšos — „Lietuvos diduo
menės laidojimo papročiai". Kadangi
konferencijos organizatoriai rengiasi
juos išleisti atskira knygele, paminė
siu tik pirmąjį, kaip tiesiogiai susiju
sį su kasdienine kultūros darbininkų
ir kultūrininkų iš pašaukimo veikla.
Ist. m. kand. J. Kudirka, apsiė
męs apibūdinti papročių, kaip žmo
gaus dvasinės kultūros dalies būklę, o
tiksliau, „elgimąsi" su jais pokario
laikotarpiu, pasirinko 3 etaloninius
mokslo kūrinius apie papročius ir jais
atskleidė tris vyravusius požiūrius.
Sociologas kunigas S. Yla, 1978 m.
Čikagoje išleidęs knygą „Lietuvių šei
mos tradicijos", nebūdamas priverstas
taikytis prie jam primetamų ideolo
ginių nuostatų, senuosius
lietuvių
papročius nagrinėja laisvai ir patei
kia juos kaip dorinį šeimos pamatą.
Tuo tarpu Tarybų Lietuvoje apie
1963 metus spaudoje mirgėte mirga
skatinimai „atsirinkti iš tradicijų ir
papročių, kas gera, ir kurti naujas
tradicijas". Tai vaizdžiai atsispindi
V. Cerneckio knygoje „Naujo gyve
nimo tradicijos" (V., 1961). (Tikro
vėje šiuo laikotarpiu prasideda jauni
mo bandymai atgaivinti pagonybės
papročius — neopagonybės
reiški
niai).
Trečiąjį požiūrį J. Kudirka pai
liustravo žinomos etnografės A. Vyš
niauskaitės leidiniu „Lietuvių šeimos
tradicijos" (V., 1969). Kiek leido ap
linkybės, autorė stengėsi priešintis
beatodairiškam „naujų tradicijų" kū
rimui, pateikdama kitą sampratą —
iškeldama palikimo reikšmę, estetinį
tradicijų ir papročių vaidmenį.
Šiandieną
kiekvieno
kultūros
darbuotojo sąmonėje turėtų įvykti gi
lus perversmas. Pirmiausia būtina su
vokti papročių vertybes: jų reikšmę
dorai, jų sąsajas su religija ir este
tika. Antras ne mažiau reikšmingas
pranešėjo teiginys — papročių negali
pakeisti renginiai ar folkloro ansam
bliai. Papročiai — gyvenimo būdo, pa
saulėjautos elementas. Patarimų, kaip
juos atgaivinti, nėra. Geriausiu atve
ju gailina pasidalyti asmenine patir
timi.
Kiek papročiai rūpi šiandieninei
visuomenei? Prelegentas pateikė įdo
mių faktų, kaip buvo sureaguota į
neseniai išplatintą anketą apie Kū
čias: 2200 anketų, 300 atsakymų.
150 aprašų atsiuntė dvasininkai, iš se
nelių namų gautas 1. Iš visų Lietuvos
rajoninių laikraščių anketą paskelbė
11.
Darykime išvadas. Norėdami gy
venimui prikelti papročius, turime pa
tys juos rinkti ir naudoti, steigti liau
dies kūrybos tyrinėtojų klubus kul
tūros namuose, kritiškai naudotis an
ksčiau išleista literatūra.
Po konferencijos įvykusi diskusi
ja taip pat kai ką atskleidė: joje
pasiliko gal trečdalis, o gal ir mažiau
klausytojų. Ką tai reikštų? Kad dau
guma į konferenciją buvo komandi
ruoti formaliai, o neatvažiavo papro
čių rinkimui ir atgaivinimui pasišven
tę žmonės? Apie mokslinių-praktinių
konferencijų adresatą organiztoriams,
matyt, reikėtų daugiau pamąstyti.
Ką gi kalbėjo pasilikę entuzias
tai? Iš jų pasisakymų suinteresuotas
kultūros namų metodininkas tradici
joms būtų galėjęs susidaryti visai ne
prastą veiklos planą. Trumpai perž
velkime pagrindinius teiginius.

V. Milius: liaudies kultūrą reikia
atgaivinti pagal parapijas, išlaikant jų
specifiką; rinkti duomenis apie poka
rio laikotarpio neopagonybės reiški
nius; nagrinėti papročių kitimo isto
riją.
V. Stanikūnas: lietuvių
papro
čiuose vyravo rūpestis dėl žmogaus, o
dabartinėse civilinėse apeigose —tuščias mėgdžiojimas be turinio.
A. Žarskus: materialiniu požiūriu
papročių nepaaiškinsime dėl to, kad
žmogus buvo suvokiamas kaip dvasi
nė būtybė: papročius reikėtų vertinti
laike; papročių esmė — dvasia, būse
na (pvz., vestuvės, laidotuvės - tai
atsisveikinimas); reikia pradėti nau
doti virsmo sąvoką, tada žinosime,
geri ar prasti mūsų papročiai, kaip jie
kito ir kodėl.
I. Čepienė: cilivinės apeigos bu
vo kuriamos vis dėlto stengiantis iš
laikyti kai kuriuos senųjų apeigų mo
mentus, tad Lietuvoje pavyko jų iš
saugoti daugiau, negu kai kuriose ki
tose respublikose; šiandieną dar ne
kalbama apie civilines apeigas, bet
netruks ateiti ir jų eilė; pažeidžiamiausios — vestuvės (kartojimas baž
nyčioje), vardynos (jos neįprasmin
tos, bet „buvo taip reikalaujama !)
ir kt.
A. Vyšniauskaitė: reikia suvokti
papročių esmę — dorovines normas ir
jas perimti, gana rengti bet kuria
proga masinius renginius;
Motinos
diena — ne renginys, kultūros namai
gali ją tik propaguoti, priminti; nėra
poreikio švęsti gatvių šventes, jos be
turinio. Ir apskritai, iš kur pas mus
tie vestuvininkų važinėjimai per til
tus, tos nereikalingos šventės, tie jovališki papročiai, diskusijų pabaigoje
kaip retorinis klausimas nuskambėjo
etnografės žodžiai.
Taigi iš kur? . .
D A L IA RASTENIENE

Lietuvių
etninės
kultūros
draugija

1989 m. balandžio 15 d. Vilniu
je vyko Lietuvių etninės
kultūros
draugijos steigiamasis suvažiavimas.
„Ir dar viena draugija. . ."— ne vie
nas pagalvojame. Kokią vietą ji užims
gausiame įvairių draugijų
būryje?
Vienas pagrindinių tikslų — gaivinti
ir puoselėti lietuvių etninę kultūrą —
visos tautinės kultūros pamatą, taigi
kompleksiškai rinkti, saugoti ir ty
rinėti. . ., didin ti.. ., sutelkti. . ., ben
dradarbiauti ir t. t.
A r draugija nedubliuoja, neperi
ma lig šiol veikusių įstaigų ir organi
zacijų veiklos? Atrodo, ne.
Pavie
niai asmenys, folkloriniai ir etnog
rafiniai ansambliai, kraštotyrininkai
jau seniai gilinasi į lietuvių etno
kultūrą (juk apie 20 metų praktiš
kai tik per folklorinius ansamblius,
klubus, ramuvas tebuvo galima etni

nės kultūros propaganda). Dirbta ir
dirbama Konservatorijos Liaudies mu
zikos kabinete, M A Lietuvių kalbos
ir literatūros instituto
Tautosakos
skyriuje, M A Istorijos institute, V V U
ir kitur, bet nebuvo visur vienijan
čios visuomeninės, taip pat informaci
nės, koordinacinės jėgos, netgi kolek
tyvinės nuomonės tam tikrais aktu
aliais klausimais. Neretai vieni dirb
davo tai, ką jau būdavo padarę kiti.
Natūralu, kad draugijos steigimo
iniciatoriais tapo folkloristai — tiek
mokslininkai, tiek rajonuose bei Vil
niuje dirbantys entuziastai (o jiems
labai padėjo M M K C ir jo direkto
rius J. Mikutavičius), nieko stebėti
na, kad pirmajame draugijos darbo
etape veikla atsispindės taip pat dau
giausia per juos. Tačiau draugija po
savo vėliava buria visus lietuvių et
nokultūra besidominčius, šioje srityje
dirbančius žmones.
Suvažiavime pranešimus perskai
tė N. Vėlius — „Etninė kultūra ii tau
ta", M. Martinaitis — „Ką paimsime iš
senųjų žmonių palikimo", K.
Stoš
kus — „Etninė tradicija ir dabartis",
J. Trinkūnas — „Etninės kultūros per
spektyvos". Vyko diskusijos. Buvo
svarstyti ir priimti Lietuvių etninės
kultūros draugijos įstatai,
priimtas
LEKD suvažiavimo kreipimasis (išs
pausdintas „Komjaunimo tiesoje"). Iš
rinkta draugijos Taryba (į kurią įei
na bent po vieną žmogų iš kiekvie
no rajono, po keletą — iš
didžiųjų
miestų). Taryba išrinko valdybą.
Pirmajame Lietuvių etninės kul
tūros draugijos valdybos posėdyje,
kuris įvyko balandžio 21 dieną, vien
balsiai draugijos pirmininku buvo iš
rinktas filologijos mokslų daktaras
Norbertas Vėlius. Pirmininko pava
duotojais
išrinkti:
organizaciniam
darbui — M M K C Muzikinio folkloro
sektoriaus vedėjas Vytautas Mustei
kis; etninės kultūros palikimo rinki
mui — Valstybinės
konservatorijos
Liaudies muzikos kabineto vedėja
Daiva Račiūnaitė;
propagavimui —
B. Dvariono muzikos mokyklos dėsty
tojas Kazimieras Kalibatas; leidy
bai — LTSR M A Filosofijos, sociolo
gijos ir teisės instituto
mokslinis
bendradarbis Jonas Trinkūnas. Atsa
kingoji sekretorė — „Plastos" gamyk
los folklorinio ansamblio vadovė Lai
ma Purlienė.
LEKD valdybos nariai įkūrė šias
komisijas:
1) organizacinę
(pirmininkas
V. Musteikis);
2) leidybos ir reklamos (pirmi
ninkas J. Trinkūnas); už ryšius su
spauda, radijui ir televizija (atsakin
ga L. Purlienė);
3) etninės kultūros rinkimo
ir
saugojimo (pirmininkė D. Račiūnaitė);
4) etninės kultūros propagavimo
(pirmininkas K. Kalibatas);
5) draugijos narių švietimo
ir
kvalifikacijos kėlimo
(pirmininkas
E. Vyčinas);
6) švietimo, t. y. darbo su moks
leiviais, darželinukais ir kt. (pirmi
ninkas
R. Braziulis,
pavaduotoja
A . Ragevičienė).
Apie tai, kaip draugijos skyriams
kurtis rajonuose bei kitose vietovė
se, į kultūros skyrius bei rajoninius
kultūros namus ar Folkloro centrus
draugija siunčia informacinį laišką su
rekomendacijomis.
E U G E N IJA V EN SK A USK AITE

