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Kūrybinė tautos raiška – tradiciniuose amatuose
Profesorius

Libertas Klimka
Amatai – svarbiausias žmonijos pažangos civilizacijos raidoje rodiklis. Išmokus tobuliau apdoroti
titnago skeltes, šlifuoti ir gręžti akmenį, išdegti atsparesnius keraminius indus, amatai akmens amžiuje atsiskyrė nuo kitos žmogaus veiklos. Lietuvoje
pagal vietinę technologijų specifiką skirstoma archeologinių kultūrų chronologija: akmens amžius
– mezolitas, neolitas; tada žalvario ar bronzos, geležies amžiai. O jų gyvavimo datos nustatomos pagal
vis naujesnių technologijų paplitimą krašte. Apie
mūsų protėvių baltiškųjų genčių materialinį bei
dvasinį gyvenimą byloja senųjų gyvenviečių, piliakalnių, o ypač laidojimo paminklų archeologiniai

radiniai. Baltiškasis savitumas matomas jau neolito
keramikoje, gintaro ir kaulo dirbiniuose. Tačiau itin
plačiai baltų meno stilius, labai skirtingas nuo kaimyninių etnosų sukurtųjų, ėmė skleistis senajame
geležies amžiuje. Gavęs pradinį impulsą Gintaro
keliu iš romėniškosios kultūros pirmaisiais šimtmečiais po Kristaus, toliau plėtojosi visai savarankiškai
ir originaliai. Gana sparčią stiliaus raidą sąlygojo paprotys kiekvienai kartai pasigaminti vis naują rinkinį metalo papuošalų. Atsigabenę žaliavų iš vidurio
Europos, mūsų tolimi protėviai papuošalus liedavo
savo piliakalniuose.

Amatai – svarbiausias žmonijos pažangos
civilizacijos raidoje rodiklis.
Kas būdinga baltų menui? Žalvario papuošalai
yra stilizuoti, atsisakyta realistinio gyvūnų ar augalų
vaizdavimo, jie pakeisti geometriniais bei simboliniais. Šie taikomosios dailės artefaktai – abstrahuota
tikrovės recepcija. Pavyzdžiui, dažname papuošale
galima įžvelgti saulės ir mėnulio ženklus, tačiau jie
panaudoti modeliuojant realų pasaulį, kuriant erdvės ir laiko struktūras. Pagal dienos šviesulio tekos
ir laidos kraštinius azimutus nustatomos pagrindinės metų šventės, sudarančios kalendorinės sistemos pagrindą. Pavyzdžiui, tai simbolizuoja ratas,
sudalytas į aštuonias dalis. Nakties šviesulio fazių
kaitą fiksuojant išskiriamos savaitės ir mėnesiai. Tai
papuošale gali būti išreikšta mėnulinių pakabučių
skaičiumi.
Santūri šiaurietiška baltų kultūra siekė paprasto,
raminančio sielą pasaulio harmonijos suvokimo.
Grožis baltams gyvavo simetrijoje, kurios meistrai
laikėsi ne tik kurdami atskirą papuošalą, bet ir kom-

ponuodami juos ant drabužių. Beje, papuošalai tais
tolimais laikais turėjo ir praktinę paskirtį; tai buvo
neatskiriama kostiumo dalis – prilaikydavo skraistę,
viršutinio rūbo rankogalius ar apykaklę. Todėl ir laidojama būdavo su visu jų rinkiniu...
Baltai papuošalus liedavo iš žalvario ir bronzos,
kartais sidabro arba padengdavo alavo sluoksneliu.
Tai ramių ir šiltų spalvų metalai. Iš skandinavų baltai
pasiskolino ir meistriškai išplėtojo dirbinių puošybą
vadinamaisiais „štempeliais“ – raštas buvo tiesiog
įmušamas metalo plokštelėje kalteliu iš vidinės papuošalo pusės. Kartu su šia technika atėjo ir ornamentas iš stilizuotų žvaigždelių, kurio įvairiausi pavidalai aptinkami ant baltiškų papuošalų. Senovės
baltų auksakaliai buvo vieni pirmųjų rytų Europoje,
panaudoję metalo emaliavimo techniką. Spalvotu
emaliu baltai puošė žiedus, ažūrines seges, apyrankes ir kitus dirbinius.
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Baltų mene žmogaus atvaizdų pasitaiko labai
retai. Ažūro papuošaluose žmogaus figūra pavirsta ornamentu; kartais vaizduojama tik galva su
antakių linkiu ir nosimi. Net sunku įžiūrėti... Kur kas
dažniau vaizduojami gyvūnai. Archeologai randa
segių su žalčio ar žirgo galvos motyvais. Bėgant
amžiams šie atvaizdai taip pat ima abstraktėti; galiausiai gyvūno galvutę galima atpažinti tik iš dviejų
vos pastebimų duobučių, reiškiančių akis. O ausis
galėjęs reikšti tridalis papuošalo užbaigos padalijimas jau tampa panašus į lelijos žiedą. Iš susipynusių žalčių – mitiškai sureikšmintų gyvių – susidėsto baltiškasis svastikos ženklas, pasitaikantis segių
formose. Toks ženklas simbolizuoja judesį, gal net
dangaus skliauto sukimąsi. Žalčio įvaizdį dažnai turi
ir žiedai. Jie keliskart apsiviję pirštą, o vijų paviršius
puoštas įrantėlėmis, primenančiomis žvynelius. Tai
labai dažna įkapė, vienas populiariausių juvelyrinių
dirbinių. Žiedas nurodo žmogaus socialinę padėtį visuomenėje, jo priklausymą kokiai nors grupei.
Nešioti žaltį ant savo piršto reiškė įgyti jo apsaugą
nuo visokių pavojų. Išskirtinai įdomūs yra ir žiedai
su kryžme; jie randami turtingų moterų kapavietėse. Pasižymėdami menine nuovoka, baltai žiedus
derindavo su kitais nešiojamais papuošalais – apyrankėmis, segėmis.
Kitas itin reikalingas tiek moteriškam, tiek ir vyriškam baltiškajam drabužiui papuošalas – smeigtukas. Būta labai įvairių: archeologų randami ąseliniai, trimito, grybo formos, su įvijomis, rozetinėmis,
rutulinėmis galvutėmis, kauliniai, geležiniai. Šis
įnagis, o kartu ir papuošalas naudotas visose aprangos dalyse: juo buvo galima susmeigti galvos
apdangalą, sutvirtinti viršutinį drabužį. Smeigtukai
su dviem sraigėmis puošta galvute – tikrasis baltiškas ir ilgiausiai baltų kraštuose nešiotas papuošalas,
ypatingai mėgiamas žemaičių, kuršių ir žiemgalių
moterų. Smeigtukai būdavo nešiojami poromis ar
net per visą krūtinės plotį, jie tarpusavyje sujungti
ažūrinėmis kabutėmis, įvairiausiomis grandinėlėmis, papuošti kabančiomis plokštelėmis ir spalvotais akmenėliais.
Tarp papuošalų išsiskiria nedideli pakabučiai,
vaizduojantys fantastinius gyvūnus, pavyzdžiui,
sausumos gyvį su žuvies uodega. Tikėtina, kad tai
mitinę apsauginę galią turintys talismanai. Jie dažnai nešioti po kelis kartu, gal kad skambesys nuvytų piktąsias jėgas. O štai dailiai stilizuotas žirgelio
formos pakabutis tikrai išreiškia tūkstantmetę bal-
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tų raitelio ir žirgo draugystę, tiek daug padėjusią
mūsų protėvių laisvės kovose.
Senajame geležies amžiuje kraštui didelę reikšmę turėjo taip pat ir balų rūdos lydymo technologijos įsisavinimas. Neramiais tautų kraustymosi laikais
vyrai, sustiprinę piliakalnių gyvenvietes, apsiginklavę kovos kirviais ir ietimis, gebėjo atremti atėjūnus.
Mes nežinome, kokias žygio ar darbo dainas dainavo, kokias pasakas ir sakmes pasakojo mūsų tolimi
protėviai, bet mes matome iš dirbinių, kaip jie regėjo pasaulį ir kokiais rūpesčiais gyveno...
Lyginant su kaimyninėmis kultūromis, stebina
aukštas baltiškųjų dirbinių formos ir ornamentikos
abstrakcijos lygis. Tad galima tarti, kad jau ankstyvajai baltų kultūrai būdingas polinkis į simbolizmą.
Baltiškąjį meną tai paradoksaliai artina prie moderniojo. Įdomu, kad šis bruožas per tūkstantmečius
išliko ir tradiciniame liaudies mene. Medinių buities
daiktų dekoro ornamentuose, audinių raštuose taip
pat nesunku įžvelgti pasaulio („tai, kas po saule“)
modeliavimą, susiejantį laiką su erdve. Pavyzdžiui,
ypač aiškiu, pirmapradžiu pavidalu pasaulio sąranga vaizduojama ant tradicinių velykinių margučių.
Žemdirbio kalendoriuje pavasariu prasideda metų
ciklas, tad margutis – pradžių pradžios simbolis. Ant
margučių vienaip ar kitaip vaizduojamas Pasaulio
medis bei jo horizontaliosios projekcijas, dalijančias
erdvę į keturias pasaulio dalis. Kartu čia išskiriamos
dar keturios kryptys, papuoštos saulės atvaizdais.
Tai kraštiniai jos tekos ir laidos azimutai, atitinkantys maždaug 45 laipsnių kampus. Sujungus šias
kryptis į visumą, gaunama aštuoniakampė žvaigždė. Ji labai dažna lietuvių ir latvių lovatiesių, „abrūsų“, juostų audiniuose. Žvaigždės centre – gimtoji
sodyba, užsėta dirva – žemė maitintoja, margutyje
dažniausiai vaizduojama užbrūkšniuotu rombu. Tai
dainų „tėvulio dvaras”, mitologų vadinamas sakraline erdve.
Su Pasaulio medžiu sietinas dar vienas audiniuose dažnas ornamentas. Toks nesudėtingas kvadratėlis, Latvijos audėjų vadinamas „ąžuolėliu”, o mūsiškių – „šulinuku”. Tarp šių pavadinimų yra prasminis
ryšys, atskleidžiantis svarbų mitologinį Pasaulio
medžio aspektą. Galima numanyti, kad šulinys ar
šaltinis archajiškojo žmogaus sąmonėje išreikšdavo pasaulio simetriją: vandens veidrodyje Medis
atsispindi į anapus. Su tuo sietinas posakis, kad „šulinyje žvaigždės ir dieną matyti“. Taigi ornamentas

tarsi teigia, kad yra du pasauliai: realus ir menamas
– dvasių. Žiemos kalendorinių švenčių metu prie
šulinio ar eketes būdavo buriama ateitis. Nes pasak
mitinės sąmonės, ateitį nuspėti galima tik gavus
žinią iš mirusiųjų pasaulio. Ten laikas neinąs, tad
tarp praeities ir ateities nesą skirtumo. Aptartus ornamentus galima įvardyti kosmogramomis, juolab
kad Pasaulio medžio įvaizdis bus kilęs iš Paukščių
Tako, dar vadinto ir Vėlių Keliu, stebėjimo.
Pasaulio modelio bruožai taip pat labai aiškiai išreikšti verpsčių bei prieverpsčių puošyboje. Žinoma,
meistrai, išraižę verpstes, kurias šiandien matome
muziejuose, jau nebegalėtų paaiškinti tų marginių
prasmės. Tik tradicijų jėga vertė juos kartoti senuosius archetipinius ženklus, ornamentus. Verpstės
savo forma primena medžio siluetus: vienos – išlakias egles, kitos – kuplius uosius ar ąžuolus. Medžio
atvaizdas dažnai kartojasi ir verpstės plokštumoje,
jungdamas du apskritimus su įpieštais keturiais, šešiais ar aštuoniais lapeliais. Tautodailės tyrinėtojai
juos vadina segmentinėmis žvaigždėmis. Lapeliai
sudaro lyg augalo žiedą, kartu ir saulės spindulius,
išreikšdami mintį, kad saulė yra gyvybės šaltinis. Viršutinė saulė paprastai apjuosta ratu, kurį sudaro užbrūkšniuoti trikampėliai, kvadratėliai, trapecijos. Šie
– įdirbtos dirvos ženklai, kultūros istorijoje žinomi
nuo žemdirbystės pradžios. Taigi ši saulė – dieninė,
kopianti į dangaus kalną ir savo spinduliais glostanti
užsėtą dirvą. Žemutinę globoja žalčiai, dažnai ji taip
pat papuošta dirvą simbolizuojančiu ratu. Tai naktinė saulė, požemio vandenimis (dainose minimu
Dunojumi, Dauguva, mariomis) keliaujanti į rytus ir
atnešanti įdirbtiems laukams rasą ar lietų. Dieninės
ir naktinės saulių priešpriešą kosmose pabrėžia žalčių (požemio bei vandens būtybių) ir paukščių (erdvės bei oro būtybių) apsuptis. Šie gyvūnai jungia
Pasaulio modelio dalis, yra godotini dievų pasiuntiniai. Tad lietuvio valstiečio ranka išraižytoje verpstės
lentelėje regime mitologiškai suvoktą pasaulį su jo
vidiniu ritmu, diktuojamu dangaus šviesulių kelionės tėviškės dangumi. Baltiškosios kultūros bruožų
tęstinumas – nuo geležies amžiaus iki etnografijos
– yra tikrai retas, jis neabejotinai sąlygotas žemdirbiško etnoso gyvensenos pastovumo.
Iki XV a. Lietuvoje miestietiškos gyvenvietės
tebuvo nedidelės ir negausios. Naujos pagrindinai
kurdavosi prie krašto administravimo centrų –
valdovo vietininkų pilių. Kunigaikštis iš papilėse
gyvenusių laisvųjų amatininkų bei pirklių veiklos

gaudavo pajamų, – jie mokėjo turgaus mokesčius,
prekybos muitus. Žinoma, teikdavo ir piliai bei jo
įgulai reikalingas paslaugas. Sparčiai augančiai
valstybės galiai materialiai realizuotis reikėjo vis
daugiau aukštos kvalifikacijos amatininkų. 1323
m. laiškuose Hanzos sąjungos miestams Lietuvos
didysis kunigaikštis Gediminas atskleidė valstybės
ūkio plėtros programą. Valdovas kviečia riterius,
ginklanešius, pirklius, gydytojus, kalvius, račius,
kurpius, kailiadirbius, malūnininkus, prekiautojus
ir kitus atvykti į Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę,
užsiimti prekyba bei amatais. Štai kada prasidėjo
mūsų krašto integracija į Europos kultūrą!
Pasiektas amatų ir prekybos lygis besiformuojančių feodalinių santykių terpėje nulėmė ir Lietuvos
miestų atsiradimą. Lietuvos didžiojo kunigaikščio
Stepono Batoro žodžiais, jei bajorija yra žiedas ant
tautos piršto, tai miestai yra lyg to žiedo perlas. Feodalinis miestas jungė asmeniškai laisvus amatininkus ir verslininkus, tad jo raida neišvengiamai vedė į
administracinę bei teisinę savivaldą, miestų tapsmą
kolektyviniais valdovų ar stambiųjų senjorų vasalais. Pirklių ir amatininkų savivaldos teisinė forma
Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje buvo iš esmės
magdeburginė. Ypač čia svarbios buvo normos,
reguliavusios prekybą ir amatus, cechų ir pirklių
gildijų darbą, apmokestinimo tvarką. Viduramžiais
laisvieji amatininkai susivienydavo į cechus, kad
apsaugotų savo nepriklausomybę nuo feodalų,
galėtų dalyvauti miesto valdyme, išlaikytų gaminių
monopoliją savo rinkoje, įveiktų svetimšalių meistrų konkurenciją. Lietuvoje cechai (jų skaičius vien
Vilniuje siekė iki 60) gyvavo nuo 1495 m. iki 1893
m., tad jų veikla keturis šimtus metų diktavo miestų
gyvenimo ritmą. Tikrieji miestelėnai – tai amatininkai! Juos saugojo ir pagrindinis valstybės teisynas –
Lietuvos Statutas. Ten jau 1529 m. įrašyta nuostata,
kad už amatininko, nesvarbu kad nelaisvojo ar prievolinio, nužudymą bauda skiriama tokia pat, kaip ir
už bajoro raitininko. O Valakų reformos metu pilis ir
dvarus aptarnaujančių amatininkų šeimoms buvo
paskirta po valaką žemės.
Senajame Lietuvos kaime amatai negalėjo plėtotis,
juos buvo monopolizavę dvarai. Baudžiauninkams
amato gaminių nedaug tereikėjo, žmonės ir patys
daug būtinos reikmės daiktų gebėdavo pasigaminti.
Kalvių priekalai skambėdavo dvaruose; vandens
malūnai ten girnas sukdavo, lentas pjaudavo,
popierių gamindavo, vario lakštus valcuodavo, vilną
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karšdavo. Ekonomiškai pajėgesni dvarai steigdavo
atkočių dirbtuves, kuriose būdavo audžiama
drobė ir gelumbė. Naujų technologijų įsisavinimui,
amatininkų apmokymui dvarai pasikviesdavo
meistrus ir iš užsienio. Tik laisvieji valstiečiai,
neturėję daug žemės, imdavo verstis puodžiaus,
šikšniaus, dievdirbio ar kitais amatais. Vienas kitas iš
jų išsikeldavo ir į miestų cechus. Namudiniai verslai
plačiau išplito pobaudžiaviniame kaime; ypač arti
miestų, nederlingų žemių regionuose. Taip Vilniuje
radosi garsioji pavasarinė Kaziuko mugė.
Nepriklausomos Lietuvos metais imta globoti
amatų tradicijas. Amatus 1936 m. priglaudė Pramonės ir prekybos rūmai; o tautodailininkais rūpinosi
muziejai, Kraštotyros draugijos. Šis rūpestis kažkiek buvo atgaivintas sovietmečiu, įsteigus 1966
m. Liaudies meno draugiją, bet tada pagrindinis
dėmesys skirtas tiražuotų suvenyrų gamybai. Tautodailės raiškai visai kitos sąlygos susikūrė Lietuvai
atgavus nepriklausomybę. Ją palaiko ir skatina, visokeriopą pagalbą teikdami Nacionalinis kultūros
centras, rajonų kultūros skyriai, tradicinių amatų
centrai. 2008 m. pradėjęs veikti Tautinio paveldo
produktų įstatymas atvėrė visai naujas perspektyvas tradicinių amatų išsaugojimui ir plėtrai. Kaziuko mugė šiandien – tai visos Lietuvos auksarankių
amatininkų ir tautodailės kūrėjų bei jų svečių iš
kaimyninių šalių didžiausia šventė. Ši mugė – geriausias būdas parodyti pasauliui lietuvių ir tautinių
Lietuvos mažumų etninį savitumą bei kūrybiškumą, istorines krašto tradicijas. Joje skamba folkloro
ansamblių atliekamos dainos ir tradicinės muzikos
kūriniai. Mugėje miestiečių įsigyjami rankų darbo
gaminiai patrauklūs savo unikalumu.
Lietuvių etnokultūra turi paradoksalių bruožų:
susiklosčiusi nedidelio krašto teritorijoje yra labai
įvairi. Kiekviename iš penkių etnografinių regionų
daug kas savita: trobesių architektūra, kryžiai ir koplytstulpiai, tautiniai rūbai, tarmė ir patarmės, dainos ir muzikavimas, valgiai ir gėrimai, papročiai ir tradicijos. Hipotetiškai galima manyti, kad šią įvairovę
sąlygojo tiek gentinis paveldas, tiek ir vėlesni istorijos veiksniai. Moderniosios sociobiologijos teorijos
teigia, kad kultūriniai archetipai yra kažkiek paveldimi netgi genetiškai. Juk kiekvieno etnoso žmonėms priimtini tam tikri garsų sąskambiai, patinka
tam tikros spalvų dermės, toleruojami konkretūs
elgsenos tipai. Visa tai nulemta bendruomeninės
socialinės patirties ir kultūros paveldo, ateinančių iš
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gyvensenos pobūdžio supančioje gamtoje. Ir labai
čia svarbi yra laiko dimensija. O juk baltiškoji kultūra
savąją raidą skaičiuoja tūkstantmečiais! Šiandieniai
globalizacijos skersvėjai neturėtų to ištrinti... Bet čia
jau tautinės mokyklos, etninės veiklos centrų ir atsakingos žiniasklaidos uždavinys.
Išsakytas mintis apie kultūros savitumo kilmę galima konkretinti, nagrinėjant, pavyzdžiui, vieno kurio krašto iš didelio Aukštaitijos regiono etnokultūros ypatumus. Štai, tarkime, istorija sudėliojo labai
savitus Rokiškio, dabar vadinamo sėlių krašto sostine, bruožus. Sakoma, sėlių gentis XI–XIII a. turėjusi
gerų amatininkų, savo gaminius netgi plukdžiusių
Dauguva į Rygą. Toji prekybos kryptis išliko ir naujosios istorijos laikais, tik pagrindine preke tapo šiame krašte išaugintas puikus linų pluoštas. Rokiškis
nebuvo svarbių kelių sankirtoje, jis kaip retas kuris
miestas išaugo iš dvaro, buvusio šiame krašte svarbiausiu administraciniu, ekonominiu ir kultūriniu
centru. Jo pirmasis paminėjimas ir augimo raida
XVI a. siejama su Lietuvos didžiųjų kunigaikščių –
Jogailaičių – dinastija. Dvaras priklausė Aleksandrui
Jogailaičiui, jis fundavo ir pirmąją bažnyčią. Vėliau
valda priklausė karalienei Elenai, valdovui Žygimantui Senajam. Neabejotina, kad jau tada čia buvo
įkurdinti amatininkai, padėję plėtoti žemės ūkį ir
dvaro gerbūvį. Įsikūręs pasienyje, Rokiškis magdeburginių miesto teisių neįgijo. Miestelis ėmė augti, kai dvare savo rezidenciją įkūrė Tyzenhauzų ir jų
įpėdinių Pšezdzieckių šeima. Po 1864 m. Rokiškio
gaisro, kai liepsnose pražuvo medinė miesto bažnyčia, grafas Reinoldas Tyzenhauzas (1830–1880)
ne tik pastatydino naują mūrinę bažnyčią, bet ir
pertvarkė visą miesto centro struktūrą. Dvaro rūmų
ir bažnyčios planinė jungtis buvo išryškinta, ji tapo
bemaž kilometrine prekybine aikšte su prekybai
skirtais pastatais. XIX–XX a. pradžioje nuo šios aikštės į visas puses nusidriekė medinių vienaukščių
namų gatvelės, primenančios kaimo „ulyčias“. Rokiškio urbanistika – vienintelis taip išplėtotos ašinės
kompozicijos pavyzdys Lietuvoje. Jo gyventojai,
žinia, pagrindinai užsiimdavo namudiniais verslais.
Aplinkiniai kaimai dėka to nuošalumo išlaikė nemažai unikalaus senojo paveldo: nuostabų sutartinių
giedojimą, smagų muzikavimą daudytėmis, ragais
ir skudučiais. Tautodailėje – drožinėtas prieverpstes, akmeninius stulpinius paminklus. Gražiausiu
krašto tautodailės žiedu, nuostabia harmonijos su
gamta pajauta išsiskleidė Liongino Šepkos talentas.

Mūsų dienomis Rokiškio krašto muziejuje gimusios
iniciatyvos – L. Šepkos parkas, medžio skulptūrų
plenerai, prakartėlių rinkiniai ir kt. – yra originalios ir
paliekančios gražius laiko ženklus ateičiai.
Etninės kultūros reikšmę apskritai sunku pervertinti: ji yra tautos būties ir stiprybės esmė. Tik iš
įprasminto tautiškumo išauga pilietiškumas, todėl
taip svarbu rūpintis gyvąja etninės kultūros tradicija. Juk tautos sukuria savo valstybes apskritai tam,
kad užsitikrintų laisvos kultūros sklaidos, tradicijų
išlaikymo, visaverčio gyvavimo bei išlikimo ateityje garantijas. Tiek amatų dirbiniai, tiek ir tautodailės kūriniai yra gražiausia tautos kūrybinės dvasios
raiška. Domėdamiesi tautos paveldu, o ypač gilindamiesi į jo idėjas ir motyvaciją, patiriame ne tik
estetinį jaudulį, bet sustipriname ir savo tautinę
savimonę. O per tradicines šventes širdį sujaudina
tautinio bendrumo jausmas...
Mūsų visuomenėje išties jau plinta suvokimas,
jog lietuviški tradiciniai gaminiai yra didelė vertybė.
Ar reikia geresnio pavyzdžio kaip juoda ruginė duona, ąžuoliniame duonkubilyje užraugta ir molinės
duonkepės karštyje subrandinta? Jaunimo tarpe
plinta gera mada pasipuošti baltiškais papuošalais; tai archeologinių radinių kopijos, primenančios mūsų tautos savitą istorinį kelią. Įdomu, kad
tie bronzos ar sidabro liejinukai – segės, smeigtukai, kabučiai – kuo puikiausiai dera prie šiuolaikinių
rūbų. O štai iš šiurkščių vilnų tų avelių, kurios nuo

seno auginamos Lietuvoje, numegztos kojinės,
pirštinės ir riešinės saugo mūsų sąnarių sveikatą
nuo orų išdaigų vėlyvą rudenį ir žiemą. Vasarą labai
pravartūs lininiai rūbeliai. Gali linas papuošti ir būstą; štai jau ne vienoje mugėje akį džiugina subtilių
spalvų ir raštų deriniai staltiesėlėse. Jas mielai įsigyja ir užsienio turistai; taip žinia apie lietuvių kūrybingumą ir prieraišumą tradicijoms plinta pasaulyje...
Kaip svarbu, kad tautos dvasinis ir materialusis paveldas, kauptas tūkstantmečiais, taptų ir jaunosios
kartos savastimi. Kad ir ateinančias kartas džiugintų
senovinės dainos bei liaudiškas muzikavimas, šventes nuspalvintų tradiciniai papročiai bei apeiginiai
veiksmai. Todėl itin daug dėmesio etninei kultūrai
reiktų skirti švietimo baruose. Juk praskleidžiant
vaikui tautosakos ir folkloro erdves savaimingai ir
lengvai, be įkyrios didaktikos diegiamos dorovinės
normos, teisingos vertybinės nuostatos, lavinamas
grožio pojūtis, pagarba gamtai ir visai gyvasčiai. O
kur dar šeimos tradicijos, kurias primiršo bendrabučiuose užaugusi karta... Šis rūpestis ir pagrindžia
valstybės skiriamą paramą etnokultūrinei veiklai.
Tad tradicinė kultūra su visą gyvenimą apimančiomis raiškomis nėra vien tik muziejinė vertybė; ji
labai reikalinga ir moderniajame pasaulyje, kaip stiprinanti tautinį orumą ir savimonę, meilę gimtinei
ir tėvynei Lietuvai. Būtini ir leidiniai, atveriantys visą
mūsų etninės kultūros grožį ir vertę, pasakojantys
apie nūdienos veiklos ir renginių gerąją patirtį.
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1.1.
Geriausiai jaučiamės kalbėdami savo tarme
Lituanistas, Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko pavaduotojas

Donatas Smalinskas

Lituanistas Donatas Smalinskas

Kalba yra neįkainojamas žmonijos turtas, todėl
vienas iš didžiųjų visuomenės tikslų yra išsaugoti
kuo daugiau pasaulio kalbų. Tarmės kalbą ne tik
puošia, bet ir turtina. Jos yra neišsenkanti lietuvių
kalbos versmė, atgaivinanti ir neleidžianti pamiršti
savasties.
Tarmiškai kalbame be didelių pastangų – kaip
pro gimtųjų namų langą žiūrime į savo kiemo rasotą žolę, užaugusius vaikystės beržus, kasdien
rengiamės patogiais drabužiais, bendraujame su
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geranoriškais kaimynais. Viskas labai paprasta – tiesiog gimtoji šnekta tarsi įaugusi į kraują, neatsiejama nuo kiekvieno iš mūsų, ją turinčių. Tarmė – tai
turtas, kurio neįsigysi, jei neturi.
Bendrinė kalba yra graži ir taisyklinga, bet atėmęs
iš jos tarmes su žodžių spalvomis, reikšmėmis, intonacijomis, melodingumu suvoksi, kad kalba neteko
labai daug žavesio.

<< 0 >>
Dažnai žmonės įsivaizduoja, kad tarmes reprezentuoja svetimi žodžiai. Gaila, kad daug kam taip atrodo,
todėl nekalbėsiu apie tarmėse vartojamus žodžius, atėjusius iš rusų ir lenkų kalbų (akuratnas, biednas,
baronka, bliūdas, pečius, bulka, bačka, guzikas, dekis, dratas, knatas, kūdas, mostis, ploščius, prūdas, rubežius, špilka ir kt.).
Rokiškio šnekta priklauso rytų aukštaičių uteniškių tarmei. Jai būdingi panašūs požymiai, kaip ir visiems
rytų aukštaičiams uteniškiams, Yra kelios svarbiausios fonetikos ypatybės (susijusios su garsų tarimu), kurios neabejotinai rodo, kad ši šnekta priklauso rytų aukštaičiams.
Vietoj nosinių garsų ą ir ę šnektoje yra balsiai u ir i (jų ilgumas priklauso nuo kirčio: kirčiuoti jie būna
ilgieji, o nekirčiuoti pusilgiai), pavyzdžiui, bendrinės kalbos žodžius šąla, tęsia, žąsis, kęsti ir pan. šnektoje
sako šūla, tįsia, žūsis, kįst ir t. t.
Nekirčiuotuose skiemenyse į vieną garsą sulieja du skirtingus garsus – vietoj bendrinės kalbos nekirčiuoto dvibalsio ie ir nekirčiuoto balsio ė turi pusilgį garsą e: pievela (pievelė), kelimas (kėlimas).
Vietoj bendrinės kalbos dvigarsių an, am, en, em šnektoje yra un, um, in, im, pavyzdžiui: randa, ranka,
lenta, penktas, menkas, tempia sakoma runda, runka, linta, pinktas, minkas, timpia.
Visame šnektos plote būsimojo laiko trečiojo asmens paskutinio skiemens balsiai i, u visada trumpi:
sakis (sakys), daris (darys), truks (trūks).
Šnekta pasižymi dar daugeliu kitų ypatybių. Čia kietai tariami tokie junginiai kaip le, lė. Vietoj bendrinės
kalbos žodžių ledas, lesa, lekia, lėlė, saulė, varlė sakoma ladas, lasa, lakia, lala, saula, varla.
Dalis uteniškių tarmės atstovų dažnai nekirčiuotą dvibalsį uo pakeičia į a: šluotelė, puodelis sakoma
šlatela, padelys.
Žodžio pradžioje dvibalsis ei verčiamas ai: eina, eilė, eigulys tariama aina, ailia, aigulys.
Balsis o šioje šnektoje išlaikomas tik kirčiuotas, vietoj nekirčiuoto tariamas balsis a: bendrinės kalbos
žodžius sodelis, ožys, rokiškėnas čia atlieps žodžiai sadelys, ažys, rakiškėnas ir t.t.
Daugiskaitos vietininkas kirčiuojamas gale: dilgėse, kišenėse, krautuvėse sakoma dilgės, kišenės, krautuvės.
Bendratis trumpinama ir tariamas minkštasis priebalsis: rašyt’, bėgt’, galvot’.
Labai dažnai šios šnektos atstovai vartoja senąjį vietininko linksnį iliatyvą, kurio bendrinėje kalboje beveik nėra. Kaip ir visi uteniškiai, rokiškėnai sako ainu darban, važiuoju krautuven, nubėga miškan vietoj
bendrinei kalbai įprastų pasakymų einu į darbą, važiuoju į krautuvę, nubėga į mišką.
Vietoj įvardžių jis, ji, jie, jos rokiškėnai vartoja visai kitas formas, tai yra anas, ana, anys, anas pavyzdžiui,
anas geras meistras, anys abu pažįstami ir pan. O įvardžius aš, tu vartoja gerokai ilgesnius ašei, tujei.
Yra visai kitokių veiksmažodžio formų, kurios būtų neįprastos bendrinės kalbos vartotojui, pavyzdžiui:
lipe aukštyn (lipo aukštyn), supe vaikų (supo vaiką),priskute bulvų (priskuto bulvių ) ir t. t.
Dažnos sutrumpėjusios veiksmažodžio formos: kad atait unt mani (kad ateitų pas mane), raikia nuveit
ir pranešt (reikia nueiti ir pranešti).
Šnektoje yra kitokių prielinksnių nei bendrinėje kalboje. Vietoj prielinksnio pas (vietai reikšti) vartojamas
prielinksnis par: gyvenu par tėvus (gyvenu pas tėvus), buvau par Untanų (buvau pas Antaną), dirbu par
kaimynus (dirbu pas kaimynus). Prielinksnis pas (krypčiai reikšti) keičiamas prielinksniu unt: ainu unt kaimynų (einu pas kaimyną), važiuoju unt mamų (važiuoju pas mamą).
Vietoj priešdėlio at- vartojamas ata-: atneša, atlekia, atmeta sako ataneša, atalakia, atameta.
Šnektoje labai dažnai vartojamos veiksmažodžio konstrukcijos su vardininko linksniu vietoj galininko,
pavyzdžiui: galva sopa (galvą skauda).
Daiktavardžių vyriškoji giminė keičiama moteriškąja ir atvirkščiai: avietys (avietė), kiaulis (kiaulė), sarbinta (serbentas), atostagai (atostogos).
1.1. Geriausiai jaučiamės kalbėdami savo tarme
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Šnektoje yra įdomių žodžių, kurie kitos tarmės atstovui būtų nelabai suprantami (pavyzdžiai paimti
iš Lietuvių kalbos žodyno).
danktis stogas: Dangčiai vėjo nudraskyti Pnd. Tavo klaimo dañgtis jau varnų supešiotas Ob. Bėga
vanduo nuo dañgčio Rk.
dugnỹs dugnas: Siauras puodelio dugnys Ob. Kepurės dugnỹs Ob.
atšlai̇ ̃mas kiemas: Vai jau išdžiūvo žalias klevelis, liūdna paliko ant atšlaimė̃lio. PnmR.
gurbas tvartas, kūtė: Pasistatėme molinį gurb̃ ą Rk.
kõros didelis vežimas su aukštomis gardimis šienui, javams vežti: Tavo labai aukštos koros Rk.
Išimk pavartę, reikia koros iš klaimo traukti. Pnd.
drõblius lietus su sniegu, šlapdraba:. Kur tu eisi tokiam drõbliuj Ds. Šiemet anksti drobliai pasirodė Ds.
senagalỹs senas mėnuo (paskutinė jo fazė), delčia: Žirniai, sėti senagaly, labiau mezgas Pnd.
Jaunam mėnesy sodinant būna ilgi bulvieniai, o senagalỹ – kresni, nedicki, o šaknys geros Ob.
namẽlis prieangis, priemenė: Bulvas namẽly papilk Ds. Išnešk duoną namẽlin, ir tegu aušta Dgč.
pavė́ nis pavėsis: Nešk vaiką pavė́nin – an saulės anas perkais Ob.
paliū́ tis ilgas lietus, lietingas laikas: Šiemet ilgai negalėjom rugių suvežt, ilgai buvo paliūtys Ob.
pareiti tilpti: Pareista visi namuos – kam muštis! Km.
panúovolis pakilesnis pievos kraštas prie ariamos dirvos, šlaitas, pakalnė:
Nugraužti karvių visi panúovoliai Rk. Apvirto su vežimu, per panuovolį važiuodamas Ob.
suteikti sugyventi, sutarti: Mes čia su visais sutei̇ k̃ iam Dkš. Ot anys gerai sutei̇ k̃ ia: kur eina, vis abu
ir abu, niekur nesiskiria Km.
prė́ slas (brus. пpacлa, l. przęsło) javų, šieno prikrauta šalinė: Lipk ant prė́slo, geriau suminsi šieną Ob.
mušõkas kas mėgsta muštis, mušeika: Petras baisus mušõkas: vis akmenį kišeniuj nešiojas Ds.
liẽsvos kopėčios: Pasistatyk liesvas ir lipk an gryčios Ob.
pavérsmis šaltinis, versmė: Kur ažeina an gyslos pavérsmio [kasdami šulinį], tai muša vanduo Ob.
užùšavalas durų skląstis, užšovas: Būdavo tokie ažušavalai̇ ,̃ spynų nebūdavo Ob.
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<< 0 >>
Šie žodžiai yra net tik Lietuvių kalbos žodyne, bet
ir dažnai vartojami rokiškėnų šnektoje. Manoma,
kad tarmiškai dažniausiai kalba vyresnio amžiaus
žmonės, tačiau savo krašto šnektos nesigėdija ir
jaunimas.
Vilniaus universiteto Lituanistinių studijų katedros
tyrimas „Lietuvos gyventojų kalbinės nuostatos ir
kalbinis elgesys“ rodo, kad per dešimtmetį pakito
ir nuostatos dėl tarmių. Sumažėjo manančių,
kad tarmės tinka vien privačiam bendravimui su
artimaisiais. Ankstesniuose tyrimuose taip teigė
85 proc. apklaustųjų, o dabar šią sritį, kaip tinkamą
tarmės vartojimui, pažymėjo 75 proc. respondentų.
Padaugėjo manančių, kad tarmės tinkamos vartoti

ne tik namie, bet ir kitose srityse: bendraujant ir su
nepažįstamaisiais – taip mano 20 proc. respondentų
(prieš dešimtmetį tokių buvo 12 proc.), verslo
santykiuose – 21 proc. (anksčiau taip manė tik 6
proc.), mokslo įstaigose – 27 proc. (anksčiau tik 9
proc.), parduotuvių, kavinių ir pan. pavadinimuose,
viešuosiuose užrašuose – 29 proc. (anksčiau tik 13
proc.), žiniasklaidoje – 18 proc. (anksčiau tik 7 proc.).
Taigi galima sakyti, kad socialinė tarmių vertė ir
socialinis tarmes vartojančių žmonių patrauklumas
išaugo (Gimtoji kalba, 2021, Nr. 11).
Šio tyrimo išvados nuteikia viltingai, leidžia
tikėtis, kad mūsų tarmės, nors ir sparčiai kintančios,
gyvuos dar ilgai.

<< 0 >>

„Beveik visiems, kurie yra gimę tarminėje aplinkoje,
bendrinė kalba yra išmoktinė.
Net ir tų, kurie įsivaizduoja tarmiškai visiškai
nebekalbantys, – net ir jų bendrinėje kalboje jautri ausis kuo
puikiausiai išgirs neįmanomų nuslėpti tarmės apraiškų.
Ir ačiū Dievui.
Nes pernelyg taisyklingos bendrinės kalbos poros užaktų, be
tarmių įtakos jos oda nustotų kvėpavusi“,
– sako tarmiškai kuriantis poetas Vladas Braziūnas.

1.1. Geriausiai jaučiamės kalbėdami savo tarme
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1.2.

Rašinio konkurso „Laiškas lietuvių kalbai“ laiškai, 2017 m. Rokiškio J.Keliuočio viešojoje bibliotekos archyvas.
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Rokiškio literatų poezija tarmiškai
Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios
bibliotekos direktorės pavaduotoja

Daiva Vilkickienė
Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio
viešojoje bibliotekoje (toliau – Bibliotekoje) daug
dėmesio skiriama lietuvių kalbos puoselėjimui ir
tarmių išsaugojimui. Kalba yra tautos tapatybės,
prigimtosios kultūros dalis, o tarmėse užkoduotas
konkretaus etninio regiono žmonių mąstymo
būdas ir unikalus požiūris į pasaulį, kurį skirtingai
atspindi kiekvieno regiono tarmė.
Skatinant autentiškų mūsų krašto tarmių ir
potarmių vartojimą, jos puoselėjimą jaunimo tarpe,
Bibliotekoje organizuotas tarminis Aukštaitijos
regiono pasakorių konkursas „Kalbėkim savo
protėvių kalba“ (2011 m.), kuriame dalyvavo
pasakoriai iš Biržų, Kupiškio, Rokiškio rajonų.
Minint Tarmių metus (2013 m.), Bibliotekoje vyko
tarminiai skaitymai ir tarmiškos kūrybos šventė.

Tarmiškos kūrybos skaitovų konkurse „Sava
tarmi rakuoju“ dalyvavo rajono kūrėjai, literatai,
moksleiviai. Literatūrinę programą žemaičių tarme
atliko aktorė Doloresa Kazragytė. Tarmiškame
kūrybos konkurse „Sava tarmi kuriu“ savo kūrybą
pristatė Rokiškio, Mažeikių, Trakų, Kauno, Vilniaus
ir Zarasų rajonų kūrėjai. Tarmių metų odisėją tęsė
tarminės ekspedicijos Onuškio, Bajorų ir Lukštų
apylinkėse (2013 m.). Vietos bibliotekininkės
su būreliais savanorių rinko ir įrašinėjo tarminę
medžiagą, senųjų kaimų gyventojų prisiminimus.
Lietuvių kalbos ir jos tarmių puoselėjimui Lietuvos
ir užsienyje gyvenantiems lietuviams 2017 metais
surengti rašinio „Laiškas lietuvių kalbai“ ir skaitovų
„Kalba gimtoji lūposna įdėta“ konkursai.

Algirdas Svidinskas tarmiškoje šventėje „Dainų ir poezijos rudenėlis
dainuoju ir rašau savo kraštui“ Laibgaliuose, 2013 m. Rokiškio
J.Keliuočio viešojoje bibliotekos archyvas.
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Norime pasidžiaugti mūsų krašto literate, Rokiškio rajono literatų klubo „Vaivorykštė“ nare –
Gražina Pitrėniene (Antanašė, Rokiškio rajonas), rašančia tarmiškai.

Rašinio „Laiškas lietuvių kalbai“ ir skaitovų „Kalba gimtoji lūposna
įdėta“ konkursų akimirkos, 2017 m. Rokiškio J.Keliuočio viešojoje
bibliotekos archyvas.

Literatūrinis konkursas, skirtas Elenai Mezginaitei. Eiles skaito
Gražina Pitrėnienė. 2021 m. Rokiškio J.Keliuočio viešojoje bibliotekos
archyvas.

„Gramatėla bočių kalbai“
Žiema. Parėja katinas Markizas iš lauka su šarkšnotu uodegu ir glaustas apie mana kojas. Skaitau „Gimtąją
Rokiškią“ laikraštį. Akys ažkliūna už vienas žinelas. Pamįslijau, parašysiu ir aš gramatėlų sava kalbai.
...Tinai, kur Kriaunas upe rungas keip žalktys, kur pakruntem ievas baluoja keip jaunas martelas, mažoj gryčelaj ažgirdau pirmuosius žadelius. Augan pinki tevelių ir tatulytes mylimi ir gadojami vaikeliai. Gimtojaj gryčiaj
gavam pirmas kalbas pamakas, pirmus žadelius. Tatulyte Levasiūte, keip jų meiliai vadinam, kiek eilučių mum
išmakina, kiek navatnų nutikimų paporija, kiek dainelių, jakų. Viskų dėjames un sava mažas galvelas. Didelėm
akim klausemės savas kaima istorijas.
Kai pargrįžįs na darbų tėvalis, vakari atsgulįs pradėdava sakt pasakas, ai šiodavames pre tevelia. Net didžiausi vaidai nutildava. Ir na padlagas nebekildava dulkių kamaliai, nabalaistem undenia, bevelijam patylėt ir apsispakajint.
Tas tevalia pasakas gula unt mūsų mažas širdelas. Kai porindava baisių pasakų, nusgūsdavam ir keldavam
kojas unt suola, bet būdavam takie kantanti.
Ant da naidami makyklan, pirmas raidelas alamantoriuj slabizavojam, keip narėjam išmokte skaityte. Atamenu, keip tėvalis, pardavįs Dviski obalius, parneše mamulei krapžaržieta suknelų, a mum, vaikam, spalvotų
knygelių. A kakie paveikslėliai dyvini ti būva, vartem, vartem, nepasdalindami. Ir sanalyte Aniliūte daug gimtas
kalbas turtų davanoja, nepaprastai mylėdama bitelas ir žmones.
Džiaugsmingai atamenu sava pirmų makytajų, labai narėjau makintis. Visadu tropijau gražiai rašyt, skaityt
ar piešti. Gerų pometį turėjau, ailutes keip iš pypkes pyškindavau. Vyresne sese ailutes makindavas, tai ir aš iš
paskas. Šindej širdį sopa, kad nebėr unt šias žemelas mana lietuvių kalbas makytajas. Tai ana mani pastūmėja
rašyte rašinius, ailas, kankursinius darbus.
Tai va viskų ir paprovijau. Galėč rašyte ir rašyte, bat nusbas tau skaityte. Aš gi žinau, kad tu pati gražiausia,
pati skumbiausia mūsų bočių kalba. Ir neišnyksi par amžius, nas šitu kalbu šindej kalba jau keturi mana anūkai.
Sudievu. Gražina. 2017 01 24. Untanaše.
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Poetė Gražina Pitrėnienė Rokiškio J.Keliuočio viešojoje bibliotekoje, 2021 m. Rokiškio
J.Keliuočio viešojoje bibliotekos archyvas.

<< 0 >>
Gražina Pitrėnienė dalyvavo ir 2020 metais skelbtame kūrybiniame konkurse „Pagiriamasis žodis kalbai“,
skirtame Lietuvių kalbos dienoms. Viena iš konkurso sąlygų buvo sukurti iki 15 sakinių pagiriamąjį tekstą
gimtajai kalbai, panaudojant Antano Strazdo kūrybos motyvų ir tarmiškų posakių:
Atskridai iš samanam apaugusių, pražilusių bakūžių,
Iš mūsų bočių sodžių čeravotų lunginyčių.
Tartum šuva pavytas, teip buvai nusgundus ir susgūžus,
Bet, keip gesme strazdelia, tu skumbėjai kažnoj gryčiaj.
Nė baisias amžių kares tava gesmes namarina.
Nė sunkūs čėsai nanutilde tava balsa, napražude.
Buvai valna paukštela mūsų, auksa gryna,
Ažtat tavi naprieteliai ir ūde, tavi šunim pjūde.
Ir kol lakioja tas pakrūmem valnasai strazdelis,
Tol mūs gimtaji kalba ir par amžius nanumiršta.
Ir pa marga strazdelia plastunčiais sparnaliais
Laikys mūs kalbų stipriai šita mūsų čėsą pirštai.
Man gimta kalba margarašte – keip skrynia pakajaus.
Man gimta kalba atdara – keip vartai dungaus.
Man gimta kalba – laukų žalmanėliai gajūs.
Brungiausia davana kožna žmagaus.
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Kūrėja dalyvavo ir 2020 metais Bibliotekos organizuotuose kūrybos konkursuose „Skiriama poetui
P. Širviui“ ir „Trioletas“.
Pauliui Širviui.
Tu unt runkų atneši man gelstuntį rudenį
(rytų aukštaičių rokiškėnų tarme)
Tu unt runkų atneši man gelstuntį rudenį.
Starkaus kojam meruos vėl ražienas ruduo.
Meilas jausmų kriūtinej naužmirštų budini.
Ažaruos patumsėja nurimįs,nuilsįs unduo.

<< 0 >>

G. Pitrėnienės eilėraštis „Tėviškė“ „Trioleto“
konkurse įvertintas II vieta:
Iš tinai, kur lininiais abrūsais vyniojasi kelias,
Kur šiultas unt ližes padėtas da kepalas duonas.
Atminimai lig sopes man dūšių teip gelia.
Iš tinai, kur lininiais abrūsais vyniojasi kelias,
Kur da tėva medinis varstotas suaižejįs snaudžia.

Berža lapuos jau tiūlia varotinkliai supas.
Kas supins vėl jaunystes kason svajanes?
Šnabžda,šnabžda da skrandunčias vasaras lūpam –
Napalik, napalik, tik prašau, mylimoji manįs.
Ar tau nunaše vėjas gimtines palaidas laukų
Gramatėlas širdim, a gal berža krauju parašytas.
Ar matei, keip nubėga tavoji jaunyste taku,
Ir keip aušta nakties taks išvargintas rytas.
A pa kojam čežes galsvi lapai nukritį beržų,
Sanam sodžiuj tyliai vėl dainuos tava dainų.
Galsvas žvaigždes sukris vėl varsmėn pamažu,
A pra beržus dainuodamas tavas jau šimtmatis aina.

Skumba dainas iš tėviškes gojų teip griaudžias.
Iš tinai, kur lininiais abrūsais vyniojasi kelias,
Ti, kur šiultas unt ližes padėtas da kepalas duonas.

<< 0 >>

Taip pat ji kūrė tarmiškus tekstus 2021 metų literatūriniam konkursui, skirtam E. Mezginaitei:

Trialetas aukštaitiškai
***
Dags lungi lyg vakare žvaigžde žiburys.
Apsigaubsi suplėšytu maršku nakties.
Keip plunksnela lingva tava sapulys skris,
Kei stavėsi prisglaudįs pre berža peties.
Ilgesia plunksnų nerimstuntis vėjas nunaš.
Ar iš dungaus jų sugausi tu sava dalnais.
Kas man tas žvaigždes varsmelaj šaltoj be tavįs,
Jagu likau aš keip paukšte sparnais pakirstais.
Tu tik dainuok, tik dainuok, natylėk.
Rasas bamieges ažkris vėl unt berža kasų.
Ilgesia plunksna, plunksnela, unt tolius nulėk.
Ašei čia gyvas, čia ašei beržynuos asu.
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Baltų kelių nutiesiu iš tava dainų,
Aukštaitijas miškelių ir klonių.
Iš pražydusias tėviškej jūras linų.
Baltų kelių nutiesiu iš tava dainų,
katpedėlam panuovaliais žydžiuntį.
Vis atsimušuntį dugnan akių melynų.
Baltų kelių nutiesiu iš tava dainų,
Aukštaitijas miškelių ir klonių.

<< 0 >>
Miniatiūrų konkurse „Miniatiūra Sofijai“, skirtame Sofijai Tyzenhauzaitei
(2021 m.), G. Pitrėnienė paskelbta viena iš konkurso nugalėtojų.
Kai prigįsta dvara satynai
(Miniatiūras apie grapaitį Safijų tarmiškai)
Atadunda karieta.
Ar nuveš mani Menulia karalysten?
xxx
Sustikau dvara parki Sofijas suknelas.
Ar anas išeja pasvaikščiate?
xxx
Ruduo.
Visi medžiai ape Rakiškia dvarų kaštaniniais Safijas plaukais.
xxx
Pasimsiu undenia iš Senas upes.
Girdžiu,keip čiurlena Safijas prancūziški žadeliai.
xxx
Susapnavau daimantinį sagį.
Čeža dilgelių šilkas.
xxx
Sadinu vynagį.
Kadu prajas unt ristūna jaunoji Žana d’ Ark?
xxx
Prigįsa satynai.
Pa pokylių salį visus vedžioja palaniezas.
xxx
Atjoja Safija su kurtais.
Ar pavaišins jų kas spalgenų pienu?

<< 0 >>
Tarmės pamažu nyksta, į nuošalę traukiasi ir lietuvių kalbos prestižas. Didžiulė dovana šiais globalizacijos ir skaitmeninės eros laikais yra gebėjimas
išsaugoti ir perteikti jų grožį ir savitumą ateities kartoms. Biblioteka visuomet bus ne tik naujovių, bet ir

tradicijų pusėje, skatindama lietuvių kalbos ir tarmių
vartojimą bei puoselėjimą. Nes jos yra viena iš galimybių kiekvienam iš mūsų pažinti ir atrasti save kaip
tautos kultūros dalį ir didžiuotis tautiniais savitumais
bendrame pasaulio kontekste.
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2.1.
Šienapjūtės tradicijos Konstantinavos apylinkėse
Irena Žindulienė

Šauniosios grėbėjėlės, išlydėjusios šienpjovius į lanką. Iš kairės: Letutė Mironienė, Danutė Žėkienė, Irena Žindulienė, Vanda Dilbienė, Aldona
Ražinskienė, Zita Maldūnienė. 2013 m. Fotografavo Virginijus Stumbrys.

Šienapjūtė – žemės ūkio darbai, susiję su šieno
gamyba. Šienapjūtę sudaro šienavimas, šieno džiovinimas ir šieno suvežimas.
Lietuvoje šienauti pradėta neolite, kuomet pradėta laikyti naminius gyvulius. Pradžioje žolė pjauta
titnaginiais, žalvariniais pjautuvais, V–I a. pr. Kr. atsiranda geležiniai pjautuvai, o nuo I–IV a. – geležiniai
dalgiai.
Visais laikais šienapjūtė buvo vienas svarbiausių
metinių darbų kaime. Tačiau šiandien retas kuris
gali pasigirti padėjęs talkoje prie šieno. Retai pamatysi ir talkas, kai danguje besitvenkiant lietaus
debesims spėriai sukildavo visas kaimas, artimiausi kaimynai. Jeigu kas veždavo šieną, o debesiukai
24 |

sunkėdavo pritvinkę išgarintos rasos, kildavo vėjas,
– puldavo vienas kitam į pagalbą, skubėdavo tekini
į laukus. Nebus šieno – nebus ir pieno...
XXI a. šienapjūtėje mažai teliko rankų darbo. Sunkų fizinį darbą pakeitė moderni technika, tuo pačiu
nebeliko ir bendruomeniškumo apraiškų. Juk susitelkus bendram darbui buvo puiki proga mokytis
iš vyresnių, jaunimui apsižvalgyti ir padūkti, drauge
žaisti, dainuoti, šokti. Vyresnieji įvertindavo būsimų
marčių ar žentų darbštumą, sumanumą. Juk ne veltui dainuojama: „Nepabuvus grėbėjėle, nebus gera
šokėjėlė.“

Siekdami prisiminti senąsias šienapjūtės tradicijas, jas atgaivinti ir perduoti jaunimui, konstantinaviečiai nusprendė surengti „Pirmosios pradalgės“
šventę-varžytuves. Pirmoji tokia šventė vyko 2013
metais. O dabar ji tapo tradicine bendruomenės
švente, į kurią renkasi ne tik mūsų, bet ir kaimyninių bendruomenių gyventojai, gyventi į didmiesčius ar užsienį išvykę kraštiečiai, svečiai. Pasivaržyti
varžytuvėse šienpjovėliai atvyksta iš įvairių rajono
kampelių.
Kad daugiau sužinotume apie šienapjūtės tradicijas šiose apylinkėse, rinkome gyventojų prisiminimus, domėjomės šienapjūtės darbais, įrankiais,
valgiais, dainomis, užrašinėjome patarles, priežodžius ir kt.
Iš senųjų kaimo gyventojų pasakojimų sužinojome, kad iki kaimams (Kurkliečių, Paliepio, Janikūnų) susiskirstant į vienkiemius aplink kaimus
būdavo bendros pievos, kurios valdytos, ganytos,
šienautos drauge. Prieš šienapjūtę vykdavo kaimo
sueiga, kur būdavo aptariami būsimi darbai. Šieną
pjaudavo vyrai. Bronė Juodelienė (1929–2016) iš
Janikūnų kaimo prisimena: „Koks gražus vaizdas,
kai matai ne vieną, bet visą eilę pjovėjų, sutartinai
verčiančių dalgiais šieno pradalgius. Čia suskamba
pjovėjų sutartinai pustyklėmis žvanginami dalgiai, čia žvilga jie kaip plieno kardai, aukštai iškelti
virš pjovėjų pečių, nešami galan pievos pradalgių
baro. Moterys išvirusios pusryčius skuba į lauką šieno vartyti ir grėbti. Išeidamos į pievas kartu neša
vyrams ir pusryčius: barščių ar kitokios sriubos, riebių blynų tam tikruose mediniuose ar moliniuose
induose – lauknešėliuose. Kiti valgiai – dažniausiai
blynai – nešami sudėti į dubenėlius ir surišti į ryšulius, o gėrimai – ąsočiuose.“ Mėgstamiausias šienapjūtės gėrimas – rauginta sula ir „biguzas“(vanduo,
ruginė duona ir truputis cukraus ar medaus). Pavalgydinusios vyrus moterys vartė pradalges, grėbė
išdžiūvusį šieną ir krovė kupetom.
Nuo XX a. pradžios šienas pradėtas dažniau džiovinti nebe laukuose, o žaginiuose. Mūsų krašte vyravo dviejų rūšių žaginiai. Tai vartiniai ir trikampiai
(latviški). Vartinius žaginius sukaldavo, o trikampius
surišdavo iš šieno susuktomis „graižtvomis“. Šienas
geriau džiūdavo trikampiuose žaginiuose, nes į
juos sunkiau įlydavo lietus. Pagrindiniai šienapjūtės darbo įrankiai buvo dalgiai, grėbliai ir šakės.

Šauniausiam jaunajam šienpjoviui G.Merkiui lygiai sugulė žolė į
pradalgę. 2013 m. Fotografavo Virginijus Stumbrys.

- Man dalgelis kieto plieno, aš pripjausiu žalio šieno,- tikina antrosios
šventės varžytuvių šienpjoviai (pirmame plane) Juozas Purtulys,
Vygantas Kundelis, Pranas Kelpša. 2014 m. Fotografavo Virginijus
Stumbrys.

Šienpjovius į varžytuves skambia daina palydi Virginijus Venciulis
ir Stanislovas Žindulis. Šventę veda bendruomenės santalkos
pirmininkė Irena Žindulienė ir seniūnaitė Janina Žemaitienė. 2015 m.
Fotografavo Egidijus Dulkė.
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Lietuvoje dalgiai tverti labai skirtingai. Žinomos
trys pagrindinės dalgiakočių atmainos: su viena
rankena ties koto viduriu, su dviem rankenomis ir
su viena rankena bei ranktūriu. Konstantinavos apylinkėse daugiausia naudoti dalgiai su viena rankena
ties koto viduriu ir retkarčiais su dviem rankenom.
Rankena įtvirtinama priklausomai nuo pjovėjo ūgio:
pastačius dalgį, kai geležtė ties kakta, ji turi būti ties
juosmeniu.
Grėbliai buvo tik mediniai. Pagrindinės grėblio
dalys – grėbliakotis ir grėbliagalvė. Grėbliakočius
darė iš plonų nužievintų karčių, o grėbliagalvę – iš
medinio strypo su į jame išgręžtas skyles įkaltais
kaiščių pavidalo mediniais dantimis.
Šienui vartyti ir krauti buvo naudojamos šakės.
Jos galėjo būti dvišakės, trišakės ar keturšakės. Seniau šakės buvo medinės, gamintos ir dvišakio ar
trišakio medžio, o vėliau pradėta naudoti šakės su
metaliniais virbais.
Šieną į daržines veždavo arkliniais vežimais – koromis. Tai didelis vežimas su aukštomis gardimis šienui vežti. Daržinės mūsų krašte buvo dviejų rūšių:
vienos pristatytos prie kluonų, tvartų, kitos – kaip
atskiras sodybos pastatas. Tai priklausė nuo paties
gaspadoriaus. Jei sodyba didesnė, statydavo atskirą
daržinę. Bet dažniausiai daržinę jungdavo prie tvarto, nes tada patogiau nešti šieną gyvuliams, nereikia
eiti per lauką. O tai ypač aktualu esant blogam orui,
lyjant, sningant ar pučiant smarkiam vėjui.
Pagal senųjų gyventojų pasakojimus, šienapjūtė
buvo labai svarbi, menanti seniausius laikus. Neturėjo tikslios datos, bet geriausia pradėti per jaunatį,
nes tikėta, kad tada nupjauta žolė gerai atželia. Į Lietuvą atėjus krikščionybei, šienapjūtės pradžia sutapatinta su Antano varduvėmis, kurios švenčiamos
birželio 13 d. Nuo šios dienos prasidėdavo ir naktigonės. Jaunimas ir vyrai, ganydami arklius, vakarodavo prie laužo, dainuodavo, maginėmis apeigomis
prašydavo saulėtų orų, kad šieno nesulytų.
Remdamiesi senųjų gyventojų ir etnologų pastebėjimais, konstantinaviečiai 2013 m. birželio 8 d.
surengė pirmąją „Pirmosios pradalgės“ šventę-varžytuves. Šventė vyko atviroje lauko erdvėje prie
bendruomenės namų. Gyventojai sukviesti smagiai
ir turiningai praleisti laisvalaikį, prisiminti senąsias
šienapjūtės tradicijas. Šventę eilėmis apie šienapjūtę, šaunius šienpjovėlius ir aštrius plieno dalgelius
pradėjo vedančiosios – bendruomenės santalkos
pirmininkė, bibliotekininkė Irena Žindulienė ir seniūnaitė Janina Žemaitienė. Jos visus pasveikino
su vasaros pradžia, atskubėjusia šienapjūte, pristatė
šventės svečius ir šienpjovius, kurie buvo papuošti kaklajuostėm ir puikiom šiaudinėm skrybėlėm.
Po sveikinimų, skambant šienapjūtės dainai „Gieda
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Jaunajam šienpjoviui Arnui Gurkliui varžytuvėse lygių nėra. 2017 m.
Fotografavo Egidijus Dulkė.

Po sunkaus darbelio malonu pailsėti grėbėjėlių apsupty. Trečios
vietos laimėtojas Robertas Baltrūnas ir grėbėjėlės (iš kairės) Dalia
Tubelienė, Valda Stuokienė, Gaiva Šukienė, teisėja Veronika
Siniauskienė, Reda Žemaitienė. 2018 m. Fotografavo Vilma
Bičiūnaitė.

Prizas antros vietos laimėtojui konstantinaviečiui Povilui Mironui
2021 m. Fotografavo Egidijus Dulkė.

gaideliai anksti rytelį“, šienpjoviai, kurių susirinko net
penkiolika, su dalgiais ant pečių išskubėjo prie savo
laukelių pjauti lygią pradalgėlę. Įpusėjus darbą pas
šienpjovius su grėbleliais ir lauknešėliais, dainuodamos skambią dainą „Man grėblelis kieto plieno“, išskubėjo šaunios grėbėjėlės. Jos, patiesusios pievoj
baltą staltiesę, pakvietė pjovėjėlius pasivaišinti šalta
sula, skaniu naminiu sūriu, rugine namine duona,
dūmeliu kvepiančiais lašinukais.
Baigę pjauti savo laukelius, šienpjoviai sugrįžo prie
bendruomenės namų. Juos šventės vedančiosios
apliejo vandeniu. Šienpjoviai nepyko – slėpėsi, kvatojosi, mat visi suprato apliejimo vandeniu prasmę.
Juk tai maginis veiksmas: kad šienapjūtė būtų sausa,
kad nebūtų lietaus ir kad nupjauta pieva vėliau gautų užtektinai drėgmės ir greitai atželtų.
Kol varžytuvių teisėjai vertino pjovėjų darbą,
šienpjoviai smalsuoliams aiškino dalgių plakimo paslaptis, o Pandėlio kultūros centro folklorinio ansamblio dalyviai mokė šienapjūtės dainų, žaidimų, prašė
minti mįsles, prisiminti patarlių ir priežodžių apie šienapjūtę.
Susumavusi rezultatus, komisija išsiaiškino, kieno
dalgis aštriausias, kieno mostas plačiausias, kieno
pradalgė lygiausia. Šauniausio šienpjovio vardą iškovojo kazliškietis Darius Kavoliūnas, o geriausiais
jaunaisiais šienpjoviais tapo kazliškietis V. Merkys ir
konstantinavietis R. Žindulis.
Visiems susirinkusiems koncertavo Aukštakalnių
kaimo kapela „Barškutis“. Vėliau visi šventės dalyviai
vaišinosi šienapjūtės valgiais ir šalta gira. Skambant
puikiai Konstantinavos saviveiklininkų atliekamai
muzikai dar ilgai visi sukosi šokio sūkury, žaidė žaidimus ir išsakė pageidavimą, kad ši šventė būtų tik
įžanga, kad taptų tradicine bendruomenės švente.
Šventės dalyvių linkėjimai išsipildė. „Pirmosios pradalgės“ varžytuvės tapo tradicine konstantinaviečių
švente, sutraukiančia dalyvių iš viso rajono. Nors nei
šalies, nei rajono laukuose jau daug metų nebeaidi
aukštaitiškas dalgio valiavimas, nebebaltuoja grėbėjėlių baltos skarelės, šventės-varžytuvių dalyvių
gausa rodo, kad rajono vyrams vis dar nesvetimas šis
sunkus darbas. Dar yra tebemokančių supjauti lygią
sumuštinę pradalgę, plakti dalgius. Ir, kaip pastebi
šventės rengėjai, kiekvienais metais varžytuvėse dalyvauja vis jaunesni šienpjoviai, dar garsiai suskamba
plakami dalgiai, čiaukši pustyklės... Kasmet šventėje
prisimenama vis daugiau šienapjūtės tradicijų. Vyksta ne tik šienpjovių varžytuvės, bet ir edukacijos:
dirbome dalgių ir grėblių kotus, mokėmės įtverti ir
plakti dalgius, sudėti saldų sūrį, aiškinomės naminės

ruginės duonos kepimo paslaptis, senosios mūsų
bendruomenės narės Veronika Siniauskienė ir Zita
Maldūnienė išmokė suruošti lauknešėlius šienpjoviams.
O šienpjovėlių varžytuvėse kasmet dalyvauja
gana gausiai. Pastaraisiais metais dalyvauja ištisos
šeimos ir net šienpjovių dinastijos. Jų varžytuvėse
jau dalyvavo net dvi: Stanislovas, Rolandas ir Emilis
Žinduliai iš Konstantinavos bei Edmundas, Saulius ir
Rytis Raupliai iš Uvainių kaimo. Visi ketinantys besivaržyti šienpjoviai papuošiami lininiais marškiniais
ir rištinėmis aukštaitiškomis juostomis, šiaudinėmis
skrybėlėmis. Žengiančius su dalgiais ant pečių prie
laukelių skambiomis dainomis jau kelinti metai palydi Žiobiškio kultūros centro folklorinis ansamblis
„Vengerynė“ ir kompetentinga arbitrų komanda. Teisėjai supažindina su varžybų taisyklėmis. Kiekvienas
šienpjovys gauna vienodo ploto laukelį, kurio numerį lemia burtai. Varžytuvėse visiškai nesvarbi kiekybė:
per kiek laiko bus nupjautas plotelis. Svarbu kokybė:
pjovimo aukštis, švarumas, ar tiesi, gražiai suguldyta
sumuštinė pradalgė, ar švariai nupjautas laukelis, ar
neliko dalgio nepaliestų kupstų. Visa tai vertina autoritetinga komisija: ankstesnių švenčių nugalėtojai
bei charizmatiškoji Konstantinavos gyventojų labai
gerbiama agronomė Veronika Siniauskienė. Varžomasi dviejose kategorijose – jaunimas iki 30 metų ir
vyresnieji. Varžytuvių nugalėtoju tampa šienpjovys,
kurio triūsas įvertinamas aukščiausiais balais. Jis ir
apdovanojamas pagrindiniu „Šienpjovių šienpjovio“
prizu. Taip pat prizu pagerbiamas ir Šauniausias jaunasis šienpjovys.
Kasmet dalyviams ir žiūrovams netrūksta pramogų. Kiekvienas gali rasti sau tinkamą: ar tai krašto
amatininkų, tautodalininkų ir ūkininkų mugėje įsigyti puikių dirbinių, ar pasigrožėti ūkininkės Birutės
Dapkienės organizuotu žirgų konkūru, ar pajodinėti
poniais, ar pasiklausyti kaimo kapelos koncerto, pasivaišinti skania rūgštyniene ar saldžia sula, o svarbiausia – pabendrauti su draugais, kaimynais, svečiais,
prisiminti senąsias šienapjūtės tradicijas ir apvainikuoti ąžuolo vainikais šventėje dalyvaujančius Antanus.
Pasidžiaugę smagia diena Konstantinavoje šventės dalyviai ir svečiai neskuba skirstytis. O rengėjai
mintyse pradeda dėlioti planus, kaip kitais metais
paruošti šventę, kad ji būtų dar įdomesnė, turiningesnė, kaip atgaivinti dar nežinomas šio krašto šienapjūtės tradicijas.
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Linininkystė Panemunėlyje
Muziejininkė

Violeta Aleknienė
Retai kur Lietuvos laukuose pamatysi žydinčius, augančius linus, juolab juos raunančius žmones. Susipažinus su
linininkystės amato istorija supranti, kad linų auginimas
buvo kasdieninis, sunkus, labai reikalingas, beveik ištisus
metus trunkantis darbas. Lino darbus apibūdina žodžių
derinys „lino mūka“. Neatsitiktinai „lino mūka“ žmonių
kartas įtraukė į bendro žemdirbių kultūros apeiginį mitologijos kompleksą: dainos, mįslės, priežodžiai, patarlės,
palyginimai... Panemunėliečiai sakydavo: „Linai, linai, aš
tave pasėjau“, „Tik bernelio akys mėlynesnės už liną“, „Kamarauskas pačią kamarėlėj stačią kojom mina, pilvu trina,
kur tik šiepias, ten ir kiša“ (audžia), „Kalė loja be žarnokų“
(mintuvai), „Penki suka, dešimt kruta, vienas spaudo“ (rateliu verpia), „Tupi kampe visom mergos rūpestis“ (staklės), „Ubags, ubags, ubags...“ (daužo linus).
Panemunėlio apylinkėse sėdavo „ilgūnėlius“, rečiau „šilkūnėlius“. Sėklai parinkdavo pačius geriausius sėmenis.
Juos iki pavasario laikydavo sausose vietose, daugiausia
klėtyse. Sklandė prietaras, kad linų sėmenis sėklai reikia
kulti tada, kai upės ledus laužo. Linus raudavo jų galvelėms pageltus, o stiebus buvo galima tarp pirštų laužyti.
Dideliams linų plotams nurauti reikėdavo samdyti darbininkus.
Elena Burokaitė-Vaitkevičienė, gyvenusi ir tarnavusi Bagvilių dvare, prieš kelis dešimtmečius pasakojo: „Linams
rauti dvaro šeimininkas Antanas Vienožinskis samdydavo penkias rovėjas. Visos rovėjos, sustojusios į eilę, pasirinkdavo sau barą. Linų rovimo baras siekdavo iki 1,5 m.
Rovėja, einanti lauko viduriu, vadinosi „barovada“. Pagal
ją rikiuodavosi kitos rovėjos. Trys nurautos saujos sudarydavo pėdą, o 60 pėdų kapą. Gera linų rovėja nuraudavo
per dieną apie dvi kapas linų. Linų kapas rišdavo vyrai,
nes pėdą reikėdavo stipriai surišti. Vyrai į talką ateidavo
tik moterims linus nurovus. Vyrai linams rišti iš dvaro atsinešdavo iš anksto paruoštas šiaudų grįžtes. Taupant laiką
rovėjoms pietus atnešdavo į darbo vietą. Moterys nuo
sunkaus darbo labai pavargdavo. Apie dainavimą net
kalba nėjo. Linų surištus pėdus veždavo į dvaro klojimą.
Nušukuotas galveles sužardavo ant žardo, kad padžiūtų ir
sėkla pribręstų. Nuėmus nuo žardų geresnes linų galveles
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palikdavo sėklai, o kitas iškuldavo. Netoli Šetekšnos
upės buvo iškasta didelė linmarka. Joje mirkdavo
linai iki spaliui atšokstant. Po to juos ištraukdavo ir
paklodavo ant žolės. Jiems išdžiuvus vėl surišdavo
ir padėdavo klojimo pašalėje. Nudirbus visus lauko
darbus prasidėdavo „linamynis“. Iščiūčiuotus, išglamonėtus linelius vyrai ir moterys mindavo. Išmintus
linus braukdavo ant brauktuvų, paskui šukuodavo
medinėm ir geležinėm šukom. Verpimui skirtus linus dar reikėdavo sušukuoti šeriniais šepečiais. Žiemos vakarais verpdavo beveik visos dvaro kumetyne gyvenusios vyresnio amžiaus moterys. Man prie
linų darbuotis neteko, nes buvau dvaro kambarinė.
Visos jaunos merginos man pavydėdavo. Joms grįžus nuo lino darbų rodydavosi, kad mano darbas
buvo daug lengvesnis...“
Panemunėlio dvaro linų laukai buvo daug didesni už kaimyninių palivarkų. Tai liudija Leonoros
Leišytės-Rudokienės išsaugoti prisiminimai: „Su
vaikystės draugėmis pėsčiomis eidama iš Bagvilių
į Panemunėlį ir užkopus ant Majoko kalno akys apraibdavo nuo linų žydėjimo. Atrodė, kad ant žemės
nusileido dangus. Tai buvo pono V. Biknevičiaus
linų laukai. Teko man su lineliais bendrauti, kad
kuodelį nunešdavau verpti kumetyne gyvenančiai
S. Burokienei, Leišienei...“
Išauginti ir apdirbti linai Panemunėlio krašto
žmonėms leido uždirbti vieną kitą skatiką.
Panemunėlio krašto linų augintojai nuo XVI a.
veždavo linus parduoti į Rygą. Artimiausias kelias –
žvyrkeliu į Kupiškį, o toliau traktu Vilnius–Ryga iki
Baltijos jūros. Be to, prekybą skatino žydų bendruomenės gausėjimas ir, didėjant geros kokybės linų
pluošto paklausai, kanapės. Iki Rygos kelionė su
dvikinkiu vežimu trukdavo apie 10 dienų. Į kelionę
vykdami įsidėdavo porą kepalų duonos, sviesto bei
varškės kelias vagones, lašinių puspaltę. Kartu su linais gabendavo ir kitus maisto produktus. Kelionei
reikėdavo 4–6 poros tekinų (medinių vežimo ratų).
Prekyba suklestėjo pro Panemunėlį nutiesus geležinkelio atšaką Karaliaučius–Daugpilis. Linų produkcija į pajūrį riedėjo traukiniais. Tik arkliais reikėdavo pristatyti iki Panemunėlio geležinkelio stoties.
Kelionei užtekdavo ir vienos poros tekinų.
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1937–1938 m. šalia Panemunėlio stoties išaugo
linų fabrikas. Fabrikėlio atsiradimas, taip porina šio
krašto žmones, paskatino gyvenvietės ir linininkystės verslo augimą. Linų fabriko įsikūrimą lėmė
tuometinio Lietuvos ministro pirmininko Juozo
Tūbelio pastangos nuveikti ką nors gera savo gimtajam kraštui. Linai auginami ir perdirbami buvo ir
po Antrojo pasaulinio karo. Per pamainą buvo pagaminama 700–800 kg pluošto. Atvežus iš kolūkių
linų pėdus kraudavo į dideles stirtas. Ilgai pagulėję
linai net pajuosdavo. Trumpas pluoštas keliaudavo
į Angliją, Japoniją, Vokietiją. Ilgą pluoštą gamybai
vartojo Panevėžio linų kombinatas, Latvijos, Ukrainos įmonės ir kt.
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę lino kelias
ėmė nykti. Žemės ūkio bendrovės pradėjo reguliuoti linų kainas ir valstybės dotacijas. Vis sunkiau
tapo juos realizuoti. Už linus pavieniai ūkininkai
gaudavo labai mažas pajamas.
Pastaruosius du dešimtmečius ne tik Panemunėlio krašto laukuose, bet ir Rokiškio rajone linai nebesėjami. Mėlynų linų žydėjimas išliko tik lietuviško
žodžio skambesy. Šiandien jau yra žmonių, kurie
liną pažįsta tik iš kino filmų, knygų, vyresnių žmonių pasakojimų.
Panemunėlio mokyklos-daugiafunkcio centro
vadybininkė Audronė Marcijonaitė-Šakalienė su
savo bendraminčiais neleido užmiršti savo krašto
lietuvių tradicijų – pagarbos linui, jo svarbos žmogaus gyvenime.
Panemunėlio mokykloje-daugiafunkciame centre įkurta lino klasė. Audronė kaip darbšti bitelė renka ir neša įvairius istorinius eksponatus, juos tupdo į
atskiras vietas. Čia rasime linų apdirbimo įrankių, iš
lininių siūlų išaustų įvairios paskirties audinių, senų
namų apyvokos daiktų. Įėjus į edukacinę klasę pamatai apvalų stalą, užtiestą linine staltiese, medinę
lovą, apklota austa lovatiese, o labiausiai į akis krinta dvi didžiulės pagalvės, apvilktos nėriniuotais užvalkalais. Eksponatus tarsi kalbina iš nendrių ir vytelių pintos gervės, iš linų pluošto susuktos aguonų
galvos, surišti linų pėdai. Atgaivintą šio krašto linų
edukacinį kelią saugo iš linų ir jų produkcijos sukurti personažai – du „gaspadoriai“. Apie nuveiktus darbus byloja padėkos raštai, įvairūs suvenyrai.

Programos Lino kelias pristatymas Koknesėje (Latvija). 2021 m.

Lino ekspozicijos apsuptyje vyksta edukacinė
programa „Lino kelias“: nuo žiedo iki drobės. Užsiėmimuose dalyviai turi galimybę ne tik pamatyti,
bet ir patys prisiliesti prie lino darbų. Puikios idėjos
sumanytoja kviečiasi į talką dar tris moteris. Visos
keturios, pasidabinusios lininiais rūbais, demonstruoja ir pasakoja, kaip linai parkeliaudavo į jaujas ir
būdavo apdorojami: nutraukiamos galvelės, „sulaužomi“ kauleliai, šukuojami ir uždedami ant verpimo
ratelio. Čia rasime nemažai verpimo ratelių. Jie toliau renkami, taisomi ir saugomi.
Edukacinė programa „Lino mūka“ atvykus didesnėms lankytojų grupėms ar svečiams pageidaujant
perauga į meninę-literatūrinę popietę. Renginyje
plačiau pristatomos linų auginimo ir apdirbimo tradicijos: skamba Panemunėlio daugiafunkcio centro
moterų ansamblio „Gaja“ atliekamos dainos apie
liną, skaitomos eilės, menamos mįslės, sakomos
patarlės, priežodžiai, linksmai porinamas padavimas apie velnią ir mergą.

Poetė Danutė Mažeikienė lino kančią, pajaustą
grožį, audimo raštų margumą įpynė į ketureilius
posmus. Eilėraštis „Šnaresy žilvičių“ tapo Panemunėlio krašto himnu. Eilėms muziką sukūrė Stanislovas Sabaliauskas. Šiuo muzikiniu kūriniu prasideda
beveik kiekvienas kultūros renginys. Tai dar kartą
primena, kad prie Nemunėlio ir Šetekšnos upių
buvo „prakaitu dažytas margas lino kelias“. Dviejų
upių juostos ir lino motyvai turėtų puošti busimą
Panemunėlio krašto vėliavą.
Pasak Audronės Šakalienės, etnografiniai eksponatai, jei ne žmogaus šiluma ir gyvos rankos, taptų
tik eiliniais buities daiktais.
Ateities svajonės – toliau kaupti eksponatus,
paįvairinti edukacinę programą, sulaukti gausesnio
skaičiaus lankytojų, įkurti istorinę Panemunėlio linų
fabriko ekspoziciją.
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Edukacinė rudens šventė „Lino mūka“
„Lino mūkos“ renginio organizatorius

Romualdas Kaminskas

Fotografavo Giedrius Kujelis 2012m.
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Mano Lietuva,
mielas trapus lino žiede,
Tu jauna dar – ir tokia sava.
Daug patyrus, vardų daug turėjus,
Bet likai visuose Lietuva…
Ta šalis, kur išsirpsta mėlynės,
Kur čirena danguj vieversiai.
O kai saulė pakyla, beržynuos
Ima skleistis žibuoklių žiedai….
Ko aš melsvą tik spalvą regiu,
Jeigu simbolis mūsų trispalvė?
Tai todėl, kad spalva tai linų,
O dėl jų aš pametusi galvą.
Lietuva ir linai – labai dera
Jie tvirti ir iškentę mūkas
Virsta drobe kuria dengia stalą
Per pačias nuostabiausias
progas……….
Dr. Elvyra Gruzdevienė
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Fotografavo Giedrius Kujelis 2014 m.
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„Likimas šventei niekada nepagaili gero oro“,
– juokiasi šventės sumanytojas ir organizatorius Romualdas Kaminskas.
Edukacinėje rudens šventėje „Lino mūka“ saulės
nuviekstame linų lauke moterys, pasipuošusios lininiais apdarais, dainuodamos rauna ir riša linus,
vyrai krauna pėdus į arklio traukiamą vežimą. Smagu matyti, kaip linų pakrautas vežimas senų, aukštų
medžių paunksmėje suka keliuku į sodybą, kur linai
darbščiose rankose audeklu virsta. Čia galima ne
tik išvysti, bet ir dalyvauti dainos lydimuose lauko
darbuose: linų rovime, klojėjime, džiovinime, pėdų

rišime, pėdų statyme, vežime į klojimą. Darbščios
moterys demonstruoja tradicinius lino darbus: linų
rovimą, kūlimą, mynimą, brukimą, šukavimą, verpimo ir audimo darbus, o vyrai – ir virvės pynimą.
Norintieji gali ir patys išbandyti darbų smagumą:
kas kūlius daužo, kas per medžio šukas linų pluoštą
braukia, o kas verpimo ratelį suka ir net audimo staklėmis dailų raštą audžia. Šventės dalyviai pamokyti
gaminasi suvenyrus iš linų.

Fotografavo Giedrius Kujelis 2014 m.
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Kaip gimė „Lino mūka“?
„Nešiojau ją savyje kelerius metus. Dirbdamas
muziejuje dalyvavau viename seminare, jame reikėjo sugalvoti ir pristatyti projektą. Tada ir panaudojau savo mintis apie „Lino mūką“. Pamatęs dalyvių
reakciją pamaniau, kad jį vertą įgyvendinti realybėje. Pamaniau, svarbu, kad žmonės neužmirštų lino,
būtų supažindinti su lino darbais, kad žmonėse iš
naujo atgimtų meilė linui. Kaip galime užmiršti kadaise gausiai Lietuvos laukus puošusį ir mūsų protėvius rengusį augalą?“ – pasakoja R. Kaminskas.
„Lino mūka“ jau tapo tradicine bendruomenės
švente, organizuojama kasmet nuo 2013 m., kai
šventė buvo svetingai priimta Joanos ir Antano
Tunaičių, o vėliau ir Nagurkų sodybose. Pastaruosius kelerius metus rudenį Irenos ir Romualdo Kaminskų sodyba su džiaugsmu laukia visų, kurie nori
smagiai pradėti ar pratęsti pažintį su kitados vienu
svarbiausių Panemunėlio krašto išteklių – linais. Čia
sėjamas ir užauginamas kelių arų linų plotas – bene
vienintelis šiame krašte. Taip Romualdas siekia parodyti žmonėms lino kelią, jo kančią, siekia kuo daugiau žmonių supažindinti su jau gerokai pamirštu,
vadinamojo „lietuviško aukso“ – lino – gyvenimu.
„Lino mūka“ turi nerašytą „aprangos kodą“ –
daugelis svečių stengiasi rengtis austais, megztais,
nertais lininiais drabužiais. Skanaudami šviežias su

Fotografavo Virginijus Stumbrys 2016 m.

lupenomis virtas bulves su trintų kanapių grūdelių pagardu žiūrovai klausosi nuostabių dainų, eilių
apie liną.
Šventę puošia ne tik lininiai rūbai, bet ir kolektyvai, dainininkai, aktoriai: Žiobiškio folkloro kolektyvas „Vengerynė“, Kriaunų kaimo kapela, Vilija
Radvilė ir Oksana Sadauskienė, Rokiškio Rudolfo
Lymano muzikos mokyklos kapela „Gelmės“ (vad.
Laima Bieliūnienė), Rokiškio lopšelio-darželio kolektyvas ,,Varpelis“, operos solistas Liudas Mikalauskas bei aktorė Viktorija Kochanskytė ir kiti atlikėjai.
Meilės linui poezija dalinasi iš Jurkupių kaimo kilusi
poetė Danutė Mažeikienė. Poetės dr. Elvyros Gruzdevienės eilės apie Lietuvoje auginamus linus davė
mintį įamžinti linų žydėjimą ir jo kančias. Kartu su
Dariumi Baltakiu ir Vilija Radvile-Urboniene buvo
sukurtas muzikinis vaizdo klipas „Lino Mūka“ (jį galima pamatyti Youtube kanale). Liudas Mikalauskas
spėja ne tik džiuginti savo balsu, dainomis, bet ir
linus minti, šukuoti, ir prie audimo staklių pasėdėti.
„Liudas Mikalauskas, prisėdęs prie audimo staklių,
žadėjo ir savo vaikams vietoje planšetės audimo
stakles pirkti“, – kuždasi minioje. Šventėje gera pabūti, nes jautiesi ne žiūrovu, o dalyviu ir didžiules
šeimos nariu.

Fotografavo Virginijus Stumbrys 2018 m.
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„Vai žaliuok, žalia rūtala“: senovinės pandėliečių vestuvės
Rokiškio krašto muziejaus muziejininkė archyvarė

Vilė Sarulienė

Mergvakaris. Fotografijos iš Deksnių šeimos archyvo.

Alfonsas Gaška – žymus Pandėlio krašto kraštotyrininkas, poetas, fotografas, apkeliavęs savo mielą
kraštą, aplankęs kone kiekvieną sodybą, pakalbinęs
daugelį senųjų krašto gyventojų. Kraštotyrininkas
paliko mums neįkainojamą savo archyvą (Rokiškio
krašto muziejus, AF-1, b. Nr. 46(1-2), kuriame – jo
kalbintų žmonių atsiminimai, pasakojimai, dainos,
įdomios istorijos ir nutikimai.
Viena iš A. Gaškos archyvo dalių – užrašytos „Senovinės pandėliečių vestuvės“. Lankydamas savo
krašto žmones, užrašė daug pasakojimų ir atsiminimų apie senovines vestuves, kurias dar atminė
senieji kaimų gyventojai. O prisimindamas savo
vaikystę rašė: „Po pirmojo pasaulinio karo studentai:

mano motinos brolis Kesiūnas Povilas ir Steponių
kaimo Romas Striupas mūsų gryčioje vertė į lietuvių kalbą senus vienuolyno dokumentus, kuriuose
buvo skundžiamasi vyskupui, kad panemuniečiai
nesiduoda apkrikštijami, išveją pamokslininkus ir
prie ugnies kelią pagoniškas vestuves. Minėtų studentų klausinėjami Stenionių k. seneliai Kesiūnas
Tamošius, Jurkėnas ir kiti pasakojo, kad senovėje
tikrai kėlę vestuves vasaros pradžioje prie ugnies. Iš
žolyno ratelio jaunąsias vesdavę per patiestą baltos
drobės taką prie tėvų stalų.“ Kraštotyrininko mintyse užgimę pirmieji vestuvių vaizdiniai ir didžiulis
noras juos užrašyti skatino žengti pirmyn, užrašyti ir
atkurti senąsias pandėliečių vestuves.
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Atkuriant senovines pandėliečių vestuves, senieji
vardai ir dalis duomenų yra imta iš 1589 ir 1609 m.
Panemunio pilies valsčiaus gyventojų sąrašų.
1622 metais Panemunio vienuolyno (Rezidencija Kan regul ot pokuty) kronikoje buvo parašyta,
kad panemuniečiai (Panemunio, Pandėlio, Papilio,
Kvetkų, Suvainiškio, Onuškio ir Kazliškio apylinkių
gyventojai) vestuves kelia vasaros pradžioje, prie
ugnies, dalyvaujant pagonių kriviui, kuris sutuoktiniams liepia ne dangaus karalystę pelnyti, bet pataria išauginti gerus, dorus, darbščius ir teisingus
vaikus. Neva saulės garbei liepia ant ugnies nulieti
vyno ir jauniesiems liepia apeiti apie ugnį, neva, kad
laimė (fortūna) lydėtų iš visų pusių.
O 1676 m. Palėvenės dominikonų vienuolynas,
patikrinęs panemuniečius, parašė vizitacijos aktą
Vilniaus vyskupui ir jo nuorašą paliko Panemunio

vienuolynui. Tame nuoraše rašė, kad panemuniečiai
ne visi apsikrikštiję, išveja pamokslininkus, prie
ugnies, dalyvaujant kriviui, kelia vestuves, kūrena
aukurus, vengia eiti baudžiavą ir t. t. Vizitacijos
aktą pasirašė Dominikonų vienuolyno viršininkas
ir to vienuolyno steigėjas Michalo Počobutas.
(Pagrindas: senųjų dokumentų rinkinys „Biskupstwo
Wilenskee“ 6, 226, 474, 475 p.)
Šių vestuvių dainos ir pokalbiai yra užrašyti tik iš
minėtų apylinkių senelių.
Visus duomenis vestuvėms surinko mokytojas
Alfonsas Gaška, senuosius šokius atkūrė mokytoja
Eleonora Plumpienė, scenarijų parašė mokytojas Alfonsas Keliuotis. Senuosius vienuolynų dokumentus
nagrinėjo ir į lietuvių kalbą vertė mokytojas, teisės
mokslų daktaras Povilas Kesiūnas. 1978 m.

Oninės Dainų šventėje 2018 m. Folkloro ansamblio Sadulala archyvas.
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Senovines pandėliečių vestuves sudaro keturios dalys: Žilvitvakaris, Vestuvių I ir II dienos, Įkurtuvės.
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I dalis. Žilvitvakaris
Vestuvės pradedamos Žilvitvakariu – paskutiniu
vakaru pas jaunąją prieš vestuves. Lietuvoje jis vadintas įvairiai: mergvakariu, pintuvėmis, vakarynomis. Šis vakaras – jaunosios atsisveikinimas su jaunyste, jaunomis ir nerūpestingomis dienomis, su
jaunimu.
Žilvitvakario veiksmas prasideda jaunosios tėvų
seklyčioje, į kurią renkasi pamergės. Bet jaunosios
seserys patikina, kad Aliutas (jaunosios) dar nėra,
bet „ groit parsiras, išėjo atsisveikint su kaimynais.
Kol grįš aptaisykit, margaitas, stalus aptieskit stoltiesam“.

Atsisveikinimas su kaimynais – labai senas paprotys, senovėje vadintas „atsikloniojimu“. „Atsiklonioti“
– pagarbiai atsisveikinti, nusilenkti kaimynams bei
kitiems kaimo gyventojams. Atsisveikindama su
kaimynais nuotaka taip parodydavo jiems pagarbą,
o šie savo ruožtu ją apdovanodavo: kas drožtą samtį ar šaukštą, o kuri nors kaimynė ir rankšluostį ar
stuomenį. Nė iš vieno kiemo neišeidavo jaunoji be
dovanų. Kita vertus, atsisveikinimas rodo artėjantį
merginos statuso virsmą: po vestuvių ji aplankys
jau būdama moterimi.
Taigi, kol jaunoji atsisveikina su kaimu, seklyčioje
pamergės, seserys dengia staltiesėm stalus, staltieses puošia rūtų šakelėmis, o koks gi darbas be dainų:

Sėk, sasala, rūtelas,
Lelijėla, rūtelas.
Kai pasėsi, apravėk,
Ravėdama laistinėk.
Kai pasėjau, linksma buvo,
Apravėjus do linksmiau,
Tik nuliūdau skindama,
Vainikėlį pindama.
Paskutinį vakarėlį
Aš pas savo močiutį,
Už skobnėlio sėdėjau,
Lelijėlu žydėjau.
(Padainavo Pugžlytė Bronė, Kazio,
gyvenanti Naujasodės kaime)
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Sugrįžusi jaunoji ir jos palyda (dvi pamergės),
džiaugiasi gautomis dovanomis – juk viskas gyvenime pravers. „O dovanų kiek govom. Vos atvilkom
trys. Kuriam kieman tik užėjom, ti ir dova. Aliut,
sokė, tu gi do jaunutė, nespėjai prisiausti do drobių,
tai iš mūsų priimk, ūky pravers.“
Netrukus pradeda rinktis į Žilvitvakarį ir svečiai.
Jie taip pat su dovanomis: „Štai, Aliut, tau stoltiesį
atonešiau. Par Jokštų daug stalų, kad turatum ko
apdingt.“
Kai jaunoji su pamergėmis pasideda dovanas,
svočia kviečia pamerges vainikėlį pinti ir prašo pakviesti motiną. „O dabar, margiotas, jau pinsima vainikėlį. Pašaukit katro močiutį.“
Ateidama motina atneša rūtas. Atiduodama rūtas
svočiai ji sako: „Įpink vainikėlin mono linkimų loimį.
Tebūna mono dukrala laiminga.“ Svočia, paimdama
rūtas, pažada pirmiausia įpinti motinos palinkėjimą.

Iš svočios rūtas perima pamergės: „Sasalas, še jums
rūtalas. Siųskit jas par runkas, skinkit kiekviena po
šakėlį ir palinkėkit jaunajai loimas.“ Didžioji pamergė pina vainikėlį, su rūtų šakelėm įpindama ir palinkėjimus. Šį šventinį stebuklingą Žilvitvakario vakarą
į vainikėlį supinti palinkėjimai būtinai išsipildys.
Baltiškoje kultūroje šventinis laikas yra stebuklingas. Šiuo laiku reikia viską daryti atsargiai ir apgalvotai. Kitaip – pakenksi laimei, užrūstinsi dievybes.
Rūta – pati svarbiausia gėlių darželio gėlė. Ji žaliuoja beveik iki šalnų. Rūta pakeitė kitus iki tol vestuvėse naudotus augalus. Rūta – gyvybingumo,
nerūpestingos jaunystės, skaistos ir doros simbolis.
O rūtų vainikas – apsauga nuo blogio, simbolizuoja
nesibaigiantį gyvybės ratą, mergelės skaistumą ir
tyrumą. Per mergvakarį mergelė paskutinį kartą jį
užsideda.

<< 0 >>
Pindamos vainikėlį, pamergės ir kitos viešnios dainuoja:
Niekai auksas ir sidabras
Prieš dienas jaunystas,
Šimtų kartų yr brungesnis
Vainikas mergystas.

Tau nuimsima nuo galvelas
Boltų nuometėlį,
Ir supinsima iš rūtėlių
Žolių vainikėlį.

Tau išėjus už bernėlio
Bus daug rūpestėlių
Unksti kėlsies kas rytėlį
Virti pusrytėlių.

Jūs nuimsta sasutalai
Boltų nuometėlį,
Kai sulauksta atgal plaukiunt
Gilų Nemunėlį.
Sugrąžinsta sasutalį
Į rūtų daržėlį,
Kai tekės šviesi saualala
Jums iš vakarėlių.

Tu pavargsi par dienalį
Nuo sunkių darbėlių.
Ir naktalį neužmigsi
Supdama lopšelį.
Aikši, miela sasutala
Mas tau išvaduosima
Mas tau visos po šakėlį
Žolių rūtų duosma.

(Padainavo Elvyra Gužienė 1960 ir 1978 m. ir Alfonsa Gaškienė, gimusi 1909 m.
Stenionių kaime Pandėlio apyl. Abi valstietės)
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Merginos toliau dainuoja.
Didžioji pamergė pindama užveda:
Atsivėrk, sasula, galinį lungėlį,
Pažiūrėka jaunuolyta, rūtėlių darželin,
Žiūrėk, kaip nuliūdo tavo rūtytalas,
Gol jos žino, gol supranta,
Kad liks našlaitalas.
Linksta rūtytėlas, siūbuoja nuo vėjo,
Kad neberavas runkelas, kur pirma ravėjo.
Verkia motinala, bėria ašaralas,
Kas prakolbins sangalvalį, kai nebus dukralas.
Raikė netekėti dvidešimt metėlių
Būt užtėkį do dėl tovi žoliųjų rūtėlių.

<< 0 >>
Sulig paskutiniu dainos posmu baigiamas nupint
vainikas. Tada didžioji pamergė su kitom pamergėm uždeda jaunajai ant galvos. O svočia, apžiūrėjusi jaunąją, palinki laimingo gyvenimo: „Tebūna
tavo su Jakštu loima ir meila visada skaisti ir žalia
kaip rūta.“ Visi išeina šokti, ratuoti. Šokamas šokis
„Noriu miego“, po to ratelis „Pasėjau žilvitį“. Karklai,
žilvičiai, blindės, gluosniai – patys gyvybingiausi
augalai. Nulaužęs šaką, kur beįsmeigtum – prigis,
sužaliuos. Nuvirtęs, sutręšęs gluosnis, betgi žaliuoja!
Nepaprastos gyvybinės galios. Juk ne veltui blindę
kartu su kadagiu – verbą – nešame šventinti Verbų
sekmadienį į bažnyčią – tai gyvybės ir saugos simbolis. O žilvitvakaris – gyvybės ir vaisingumo palinkėjimų vakaras. Sakoma, blindė-moteris buvusi
tokia vaisinga, galėjusi gimdyti vaikus iš kojų, rankų,
veido... Žilvičio karna turi magiškų galių. Kai reikė-

davo lūžusį kaulą ar gilią žaizdą tvarstyti, sakydavo:
„Kur karnelė krito, ten šakelė žėlė, kur šakelė žėlė –
viršūnėlė kėlės, dedu karnų šitų, kad kaulas sugytų.“
Visiems bešokant šeimininkės nukrauna stalus
valgiais, gėrimais. Motina pakviečia prie stalo vaišintis. Kaimynė pasiūlo išgerti už jaunąją: „Volgyt
kaip volgyt, o midučio išgėrt tai iš tikro raikia. Už
jaunosios loimį, Aliut, sveikoton. Už tovo loimį.“ (Visi
geria po vieną taurelę midaus) Kviečia prie stalo
vaišintis. Visi vaišinasi, dainuoja. Besilinksminančius
vėl nutraukia svočia: „Jau valu. Ainam, mergiotas,
jau miegot. Turit gerai pasilsat, kad rytoj būtumat
žvolios ir skaisčios.“
Tuo Žilvitvakaris baigiasi, jaunosios motinai paantrinus, kad klėtyje paruošta vieta miegoti visoms
pamergėms.
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II ir III pandėliečių vestuvių dalys –
vestuvės. Abi vyksta jaunosios pusėje.
II dalis. Įdomus pastebėjimas, kad jauniesiems
klojamas baltos drobės takas į vadinamuosius „garbės vartus“. Kaip pažymi dr. D. Šeškauskaitė, „linai,
važiavimas per linų lauką, įšokimas į linų lauką reiškia vaikino ir merginos erotinę meilę“.
Jaunieji sutinkami prie vartų su duona, sūriu,
druska ir midumi, žiedų sumainymas, auka ugniai,
jaunųjų ėjimas apie ugnį. Duona ir sūris – sotumas,
druska – stiprybė, midus – kad gyvenimas būtų
saldus, mielas ir linksmas.
III vestuvių dalis (trečioji vestuvių diena). Žaidžiamas žaidimas – spėjama ateitis iš pamergių
plukdomų upelyje vainikų, į kurių vidurį pajauniai turi įmesti bijūno žiedą. Taip spėjama, ar ta
pajaunių pora gyvens kartu, ar ne. Nuotaikingas
momentas – pajaunių pakėlimas į vyrus. Unikalus kraitvežių atvykimas kraičio išsivežti („gulbalai
plunksnėlių“). Kraitvežiai, jaunieji išvyksta į namus
pas jaunąjį, taip pat išsivežama ir ugnis.

Oninės Dainų šventėje 2018 m. Folkloro ansamblio Sadulala
archyvas.
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IV dalis. Įkurtuvės. Vestuvės tęsiasi jaunojo šaly.
Jaunuosius prie slenksčio su duona, druska ir midumi sutinka jaunojo tėvai. Jaunieji kartu su ugnianešiu atsivežtąja ugnimi užkuria židinį. Iš ugnies
spėjimas apie ateitį: „Kaip grait užsiplėskė! Kaip
skaisčiai kūranas! Gėras žinklas. Laimingas bus jaunųjų gyvėnimas.“ Greit įsiplieskė ir skaisčiai kūrenasi
– bus laimingas gyvenimas. Pajauniai dovanomis
apdovanoja jaunąją. Prieš sėdant už stalo, išperkamas sodas. Po to vaišės, linksmybės. Jaunieji eina
gulti į klėtį.
Rytojaus rytas prasideda jaunųjų keltuvėmis.
Jaunieji apdovanoja vaišėmis. Pirmąrytį anyta atneša dubenį su vandeniu marčiai nusipraust, o pastaroji nusipraususi ir išpylusi jį, į dubenį įmeta sidabrinį. Vestuvėms einant į pabaigą dalijamos marčios
dovanos, o po jų – didysis pajaunys nuima rūtų
vainikėlį, o svočia užriša nuometą. Užrišusi nuometą, svočia paima iš didžiojo pabrolio rūtų vainikėlį
ir prisega nuotakos seseriai (didžiajai pamergei) –
taip ji oficialiai pakeliama į būsimas marčias.
„Baigus moterims dainuot, svočia paima iš didžiojo pajaunio vainikėlį. „Paliutal, aikše, tau čia prisegsiu jaunosios vainikėlį. Kad loimį atneštų, kad
greit ištekėtum.“ Prisegant didžiajai pamergei vainikėlį, ją sodina ant suoliuko. Kai svočia baigia segti
vainikėlį, keli pajauniai didžiąją pamergę tris kartus
pakelia aukštyn ir sušunka: „Valio! Valio! Valio!“
Vyksta jaunųjų vaišės. Nors neįvardinta, kad marčpietis (paprastai paskutinis vestuvių momentas),
bet šiomis vaišėmis ir baigiasi senovinės pandėliečių vestuvės.
Senovinės pandėliečių vestuvės – gražios tarmės, Pandėlio krašto autentiškų vestuvių papročių
ir apeigų lobynas.
Remiantis atskirais etnografiniais epizodais iš A.
Gaškos ir J. Keliuočio scenarijaus „Senovinės pandėliečių vestuvės“ „Žilvitvakario“ dalies Rokiškio krašto
muziejuje 2012 m. paruošta edukacinė programa
„Mergvakario godos“.
Iš Pandėlio universalaus daugiafunkcio centro
folklorinio ansamblio „Sadulala“ kūrybinės veiklos

pristatymo ir aprašymo: „Pandėlio folkloro ansamblis įkurtas 2004 m., o 2018 m. pavasarį pasivadino
„Sadulala“. Tai miestelėnams yra ne tik užsiėmimas
po darbų, bet ir bendravimo būdas, bendrystė ir
dalijimasis patirtimi, idėjomis bei buvimu drauge.
Ansambliui nuo įkūrimo pradžios vadovauja Jūratė
Bagužienė. Ansamblio nariai – įvairaus amžiaus gyventojai, nuo moksleivių iki garbaus amžiaus senjorų, kurie per folkloro ansamblio gyvavimo metus
ne kartą keitėsi, kartu keisdami ir ansamblio veidą.
Šiuo metu ansamblio veikloje dalyvauja 28 asmenys. Folkloro ansamblis „Sadulala“ koncertuodamas
ir dalyvaudamas įvairiuose renginiuose puoselėja
ir populiarina tradicinį krašto folklorą. Repertuare –
Aukštaitijos regiono Pandėlio krašto dainos, šokiai,
smulkioji tautosaka, tradicijos, papročiai bei dviejų
ekspedicijų metu rinkta krašto etnografinė medžiaga. Per savo kūrybinės veiklos laikotarpį ansamblis
paruošė Užgavėnių, Jurginių, Joninių, senovinių
pandėlietiškų vestuvių programą „Žilvitvakaris“, taip
pat programą „Iš mūsų praeities“, tradiciškai švenčia
kalendorines lietuvių liaudies šventes – Užgavėnes,
Jonines, Onines, dalyvauja istorinių datų paminėjimuose, tarptautiniuose folkloro festivaliuose „Aušta
aušrala“ Rokiškyje, „Lingaudala“ Kupiškyje, „Saulelė
raudona“ Plungėje, Rokiškio miesto renginiuose.
Ansamblis yra 2005, 2007, 2014 ir 2018 metų Lietuvos šimtmečio dainų švenčių dalyvis.
Pandėlio UDC folkloro ansamblio „Sadulala“ Lietuvos šimtmečio dainų šventės „Vardan tos...“ folkloro dienai „Didžių žmonių žemė“ paruošta programa
„Iš mūsų praeities“ – pasakojimas apie pandėliečio
kraštotyrininko, mokytojo Alfonso Gaškos (1906–
1994) biografiją, Lietuvos labui nuveiktus darbus,
paruoštas etnografinis vaidinimas pagal jo surinktą
autentišką medžiagą apie senovines pandėlietiškas vestuves, jų papročius ir apeigas „Žilvitvakaris“
(mergvakaris). Ansamblis dalyvavo „Rokiškis – Lietuvos kultūros sostinė 2019“ renginiuose: Vasaronėse, akcijoje „Visa Lietuva šoka“, 2020 metais kultūros namų organizuojamuose valstybinių švenčių
renginiuose.
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Turgaus tradicija šventėje „Kuc kuc Kamajuos“
Muziejininkė

Violeta Aleknienė

Fotografavo Darius Baltakys

Kamajai įsikūrę prie Šetekšnos upės ir svarbių prekybos kelių, einančių iš Vilniaus į Rygą, iš Upytės ir
Panevėžio į Daugpilį. Nuo senų laikų pirkliai arklių traukiamais vežimais vykdavo į Rygos turgų. Kamajuose
jie sustodavę turgaus aikštėje ir prekiaudavę savo atsivežta produkcija. Didžiausi prekymečiai Kamajuose
vykdavo per šv. Jono ir šv. Kazimiero atlaidus.
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Kamajai įsikūrę prie Šetekšnos upės ir svarbių
prekybos kelių, einančių iš Vilniaus į Rygą, iš Upytės ir Panevėžio į Daugpilį. Nuo senų laikų pirkliai
arklių traukiamais vežimais vykdavo į Rygos turgų. Kamajuose jie sustodavę turgaus aikštėje ir
prekiaudavę savo atsivežta produkcija. Didžiausi
prekymečiai Kamajuose vykdavo per šv. Jono ir šv.
Kazimiero atlaidus.
Prekeiviai suvažiuodavo prieš tris dienas, priveždavo ratų, lankų, lengvų gražių vežimų su lingėmis (lineikų), važių ir kitokių prekių: molinių indų,
kepurių, skrybėlių, saldainių, sausainių, ledų. Ypač
gausiai būdavo įvairiausų baronkų. Žmonės suvažiuodavo iš kelių parapijų ir miestelių, vežimais užstatydavo visus kiemus ir laukus.
Pokariu ši tradicija nutrūko. 1983 m. tuometei kultūros darbuotojai V. Pikūnaitei-Vorienei kilo
mintis turgaus tradiciją atgaivinti. 1983 m. spalio 9
d. Kamajų Antano Strazdo aikštėje buvo surengta
derliaus šventė „Kuc kuc Kamajuos“. Kiekvienas kolūkis turėjo parengti šokį, dainą, vaidinimą, pristatyti kepinius, drožinius. Į Kamajus iš visų pusių plūsdavo prekijai su pilnais arkliniais vežimais gėrybių.
Nors apie pirmąją šventę straipsnių laikraščiuose ar
žurnaluose nėra, tačiau dažnas kamajiškis šiltai prisimena šventines pramogas – parodas, konkursus,
dūdų orkestrų, estradinių ansamblių pasirodymus,
ūkišką loteriją, kurioje buvo išloštas net avinas,
anais, deficito laikais, turguje klebono gaspadinės
nupirktus karakulio kailinius.
Iki 2005 m. šventė ir turgus rengti kas dveji metai, o nuo 2005 m. šventė „Kuc kuc Kamajuos“ jau
vyksta kiekvienais metais, antrąjį spalio savaitgalį
(šventės pavadinimas nuo posakio „Kuc kuc Kamajuos baronkyčių pirkti...“)
Į pirmuosius šventės turgus organizatoriai prekybininkus kviesdavo įvairiais būdais: viliodavo
prekyba be jokio mokesčio, skambindavo ir kviesdavo dalyvauti mūsų turguje. Nuo 2010 m. situacija pasikeitė. Retas prekybininkas nežino, kas yra
turgus „Kuc kuc Kamajuos“. Čionai mielai suvažiuoja apie 80–100 prekybininkų iš visos Lietuvos. Kartais visų norinčių jau neturime galimybės priimti
(Kamajuose gyvena tik apie 600 gyventojų). Savo

Kamajų Respublikos prezidentas Vytautas Vilys

Fotografavo Paulius Briedis

Fotografavo Paulius Briedis

Kamajų baronkos. Fotografavo Paulius Briedis 2021m.
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gaminiais prekiauja tautodailininkai, amatininkai.
Aišku, neapsieiname ir be mėsos, žuvies, duonos,
baronkų, cukierkų. Šventės „Kuc kuc Kamajuos“
turgaus paskirtis ūkinė ir kultūrinė. Čia suvažiuoja žmonės apsipirkti savo ūkiui reikalingų daiktų:
medienos, vilnos, odos, metalo gaminių, medelių,
maisto produktų, tuo pačiu pasiklauso koncertų,
aplanko parodas, sudalyvauja amatų mokymuose.
2015 m. sudalyvavę Lietuvos liaudies kultūros
centro organizuotoje apžiūroje „Tradicija šiandien“
buvome apdovanoti padėkos raštu.
Dar vienas unikalus šios šventės akcentas – Kamajų Respublikos paskelbimas. Istoriniai šaltiniai
teigia, kad 1905 m. šioje aikštėje nepalaužiamas
revoliucionierius ir pirmasis prezidentas Jurgis
Smolskis, pašalinęs rusų administraciją, paskelbė
Kamajų Respubliką. Išsiaiškinus šį faktą 2005 m.
sumanyta Kamajų Respubliką atgaivinti. Kraštietis
dailininkas Jokūbas Zovė sukūrė herbą, vėliavą, Kazimieras Šešelgis – pinigus. V. Vilys išrinktas Kamajų
Respublikos Prezidentu neterminuotai kadencijai.
Respublika turi savo atributiką: prezidentas puošiasi regalija, šventės dienomis pravažiuojančius
pasitinka Kamajų Respublikos ženklas. Teikiami ordinai „Už nuopelnus Kamajų Respublikai“ bei „Kamajų Respublikos garbės pilietis“, amatininkams
įsteigtas Auksarankio apdovanojimas. Šventės
metu Respublikoje cirkuliuoja ir sava valiuta – kamajiniai ir kamajeikos. Kamajiškiai įsteigė Kamajų
Respublikos prekybininko pasą. Jį gauna tik amatininkai, paveldo puoselėtojai. Atvažiavai į šventę,
„Kuc kuc Kamajuos!“, mugės prekiautojo pase užsideda spaudą ir žino, kad esi tikrasis senojo Kamajų
turgaus tradicijų tęsėjas. Žaisdami „Kamajų respubliką“ mes pritraukiame didžiules minias žmonių į
mūsų šventę-turgų.
Remdamiesi istoriniais faktais, šventės rengėjai
perima, kuria ir puoselėja savo krašto papročius,
glaudina kartas, augina bendruomenių lyderius,
bendrai veiklai buria tautodailininkus ir menininkus. Šventė „Kuc kuc Kamjuos“ išauginta į didelę
dviejų, trijų dienų šventę, kurios pagrindinis akcentas yra kermošius arba mugė, tęsia savo tradicijas
iki šiol.

Šventės akimirkos. Fotografavo
Paulius Briedis

Lietuvaitė. Fotografavo Paulius
Briedis

Šventės akimirkos. Fotografavo Paulius Briedis

Šventės akimirkos. Fotografavo Paulius Briedis
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3.1.
Salų dvaro amatų dirbtuvės
Istorikas, kultūrologas

Petras Blaževičius

Salos iš paukščio skrydžio. Fotografavo D. Baltakys 2020 m.

Išties unikalus savo kraštovaizdžiu ir paminklais
mažytis lietuviškos žemės lopinėlis – 73 hektarų
dydžio sala Dviragio ežere, savo forma atkartojanti Lietuvos kontūrus. Salos – toks šio Rokiškio rajono kampelio pavadinimas. Būtent čia stovinčiuose
grafo Ignoto Marikonio 1806 metais pastatytuose
klasicistiniuose dviejų aukštų dvaro rūmuose veikia
amatų dirbtuvės.
Šiandien nieko nebestebina išlikusiuose ir atstatytuose šalies dvaro rūmuose įkurti muziejai,
viešbučiai, restoranai... Tačiau klausimą „O kodėl gi
amatų dirbtuvės įsikūrė dvare?“ teko išgirsti ne sykį.
Kadaise dvaras buvo svarbiausia feodalinio ūkininkavimo forma – vyravo žemės ūkyje, apėmė
dalį pramonės, buvo vienas reikšmingų kultūrinio
gyvenimo centrų. Pasibaigus „dvarininkiškajam“
laikotarpiui, Salų dvaro rūmuose dar 1920 metais
ėmė veikti namų ruošos mokykla (užėmusi net 12
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kambarių!), 1924-aisiais reorganizuota į žemesniąją
žemės ūkio mokyklą. Net iki 1947 metų mergaitės
čia buvo mokomos austi, siūti, megzti. 1951 m. minėta mokykla buvo pertvarkyta į žemės ūkio technikumą, o 1979 m. – į visą dešimtmetį veikusią žemės ūkio kadrų kvalifikacijos mokyklą. 1990–1995
metais ją pakeitė bendrojo lavinimo devynmetė
mokykla, po kurios uždarymo savo utopines idėjas
čia bandė įgyvendinti privačios vadybos kolegijos
steigėja G. Stulpinienė.
Kodėl tai prisimename? Todėl, kad atkūrus Nepriklausomybę dvarą perėmė Rokiškio rajono savivaldybė, kuriai teko spręsti, kaip išlaikyti ir tinkamai
prižiūrėti architektūros paminklą. Salų kaimo gyventojų ir jų rinktų rajono tarybos narių nedžiugino rūmų privatizavimo idėja, juk tiek dešimtmečių
jie buvo prieinami vietiniams žmonėms, tarnavo jų
švietimui ir kultūrinei veiklai.

Deja, Rokiškio rajonas, turėdamas Rokiškio dvaro rūmus, buvo nepajėgus finansuoti iš biudžeto
dar ir antrą dvarą. Išeičių buvo ieškoma kreipiantis
į europinius ir šalies fondus, bet esant ribotam finansavimui pirmenybė visad atitekdavo Rokiškiui...
Keitėsi ir projektams teikiamos Salų dvaro rūmų vizijos. Žinodami turtingą Rokiškio krašto tautodailės
istoriją, pagaliau sutarėme, kad Salų dvaro rūmai
galėtų tapti tautodailės ir amatų rūmais, kuriuose
savo kūrybą galėtų eksponuoti tautodailės grandai, o kūrybinėse dirbtuvėse – mokytis tautodailės
ir amatų visi to norintys.
Iš tiesų tokio amatų centro Salos buvo nusipelniusios. Salose gyveno ir kūrė plačiai žinomos audėjos Liudvika Davainienė (Motiejūnaitė), už savo
kūrybą pirmąjį apdovanojimą pelniusi dar 1936
metais, Janina Bagdonavičienė (Jurgelionytė), kurios kūriniai buvo eksponuojami parodose Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse, produktyviai dirbusi Antanina Kalnetienė (Vasiliauskaitė). Dar labiau buvo
žinomi čia kūrusių medžio drožėjų vardai: į Salas
užkuriom atėjęs čia gyveno ir kūrė garsiausias XIX
amžiaus Rokiškio krašto drožėjas Karolis Dagys, o
iš Salų apylinkių kilęs Jonas Žukis pačioje XIX a.
pabaigoje Salų Šv. Kryžiaus bažnyčioje sumeistravo altorius ir nemažai puošybos elementų. Ryškų
pėdsaką krašto keramikos istorijoje paliko 1966
metais Kaune gimęs Igoris Kovalevskis: po tarnybos armijoje ir darbo Panevėžyje jis atvyko gyventi
į Salas ir įkūrė keramikos įmonę, savo produkcija
garsėjusią Aukštaitijoje ir Lietuvoje. Igoris keramikos gaminiais prekiavo šalies mugėse, amatą demonstruodavo renginiuose, rengdavo pamokėles
vaikams.
Rokiškio turizmo ir tradicinių amatų informacijos ir koordinavimo centre dirbusi specialistė Loreta Araminienė turėjo nemažai patirties buriant
rajono tautodailininkus ir amatininkus, rengiant
įvairias edukacijas, organizuojant muges. 2017–
2019 metais ji vadovavo jos įstaigos parengtam
projektui „Tradicinių amatų centro Rokiškyje plėtra“, kurį finansavo Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos. Už daugiau kaip 40
tūkstančių eurų Salų dvaro rūmų pusrūsyje buvo
įrengtos dirbtuvės ir edukacinė klasė, parko teritorijoje pastatytos keramikos degimo krosnys, įsigyta
medžio apdirbimo staklių, medžiagų edukacijoms.
Savivaldybei skyrus pusę edukatoriaus etato, darbuotis pradėjo tradicinio vytelių pynėjo amato
puoselėtoja Augėnija Ruželienė, kuri dirbdama I.
Kovalevskio keramikos įmonėje gavo ir keramikos
amato pagrindus.

Raugo keramika. Fotografavo D. Baltakys 2020 m.

Molinės puodynės. Fotografavo D. Baltakys 2020 m.

Tautodailininkės A. Ruželienės pintinės. Fotografavo P. Lašaitė 2021 m.
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Salų dvaro amatų dirbtuvėse edukacinė, parodinė
veikla vykdoma nuo 2019 metų. Čia gaminami dirbiniai
iš molio ir vytelių. Mokiniai gali pasinaudoti keturiomis
„Kultūros paso“ edukacijomis: „Pabūk amatininkas: vytelių pynėjas“, „Augalų antspaudai molyje“, „Molio virsmas“,
„Šventinių dekoracijų dirbtuvės“.
Salose vykdoma veikla yra susijusių su tradiciniais
amatais. Pagrindinis dėmesys skiriamas amatininkams,
turintiems tautinio paveldo sertifikatus ar meistrų vardus. Vidmanto Zakarkos, senųjų kryždirbystės ir šaukščiaus amatų puoselėtojo, darbų paroda ir jo vedama
šaukštų drožimo edukacija buvo vieni pirmųjų renginių,
atvėrus amatų centro duris. Didelį susidomėjimą kėlė
dvaro rūmuose vykusi skulptūrų drožėjo ir tradicinio
kryždirbystės amato puoselėtojo Juozo Čepulio darbų
paroda – juk solidaus amžiaus rokiškėnas yra daugkartinis respublikinės parodos „Aukso vainikas“ prizininkas,
2012 metais tapęs L. Šepkos premijos laimėtoju.
Salose buvo eksponuojamos ir žymiausių dabartinių
Rokiškio krašto tradicinio audėjų amato puoselėtojų
Genės Šimėnienės, Alės Gegelevičienės, Elvyros Keršulienės darbai, pristatyti A. Gegelevičienės šiaudiniai
sodai, E. Keršulienės megztos kojinės ir pirštinės, S. Čypienės nertos servetėlės, staltiesės, puošybos detalės.
Popierinių karpinių meną – langų užuolaidas – rūmuose pristatė Gita Kolosovienė, tradicinė amatininkė, kurios keli karpiniai 2020–2021 metais buvo perpiešti ant
Rokiškio daugiabučių namų fasadų.
2021 metais Salų dvaro rūmuose savo veiklą ėmė
koncentruoti ir Rokiškio tautodailininkų asociacija, vadovaujama energingosios Birutės Dapkienės, kurios
dėka dvaro teritorijoje netikėtai sparčiai buvo išplėstos
kultūrinės paslaugos, o rūmuose įsikūrė įspūdingo dydžio tautodailininkų ir amatininkų darbų parduotuvė.
Šių metų pabaigoje pagarsintas Lietuvos Ekonomikos ir inovacijų ministerijos sprendimas 316 tūkstančių
eurų skirti Salų dvaro rūmų pritaikymui turizmo poreikiams suteikia vilties, kad bus rimčiau pradėtas tvarkyti
saliečiams labai svarbus pastatas. Norėtųsi tikėti, kad
juose veikiantis amatų centras taps svarbiu Rokiškio ir
Lietuvos kultūros centru, o dvare vykstantys tradiciniai
mokslininkų, studentų, kino meno ir kitų sričių atstovų
organizuojami renginiai dar labiau garsins šią „miniatiūrinę Lietuvą“ šalyje ir pasaulyje.

Tarškynių dirbtuvės. Fotografija iš RTAIC
archyvo 2019 m

Lipdom iš molio. 2019 m. Rokiškio turizmo ir
amatų informacijos centro archyvas.

Molio žiedimo edukacija. 2019 m. RTAIC
archyvas.

Tarškynių dirbtuvės. Fotografija iš RTAIC
archyvo 2019 m
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Tradicinė pintinė iš karklo vytelių. Autorė tradicinė amatininkė
A. Ruželienė. Fotografavo P. Lašaitė 2021 m.

Tradicinės amatininkės A. Ruželienės pintinių paroda. Rokiškio turizmo
ir amatų informacijos centro archyvas.

Tradicinės amatininkės Antaninos Tumėnienės margučiai.
Fotografavo Paulina Lašaitė 2021 m.

Fotografavo D. Baltakys 2020 m.
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Vardas, pavardė/Įmonė

Pavadinimas - porūšis

Produktų
kiekis

Koplytstulpiai
Vidmantas Zakarka

Kryžiai
Samčiai

4

Sertifikatas
Tradicinių amatų meistro A kategorijos
pažymėjimas 2015 m.
TPP A kategorijos sertifikatas 2010 m.

Šaukštai
Lovatiesių audiniai
Genė Šimėnienė

Rankšluosčių audiniai

3

TPP A kategorijos sertifikatas 2010 m.

1

TPP A kategorijos sertifikatas 2009 m.

5

TPP A kategorijos sertifikatas 2010 m.

3

TPP A kategorijos sertifikatas 2011 m.

5

TPP A kategorijos sertifikatas 2011 m.

9

TPP A kategorijos sertifikatas 2012 m.

Staltiesių audiniai
UAB “Kepėjėlė”

Riestainiai
Ąsočiai
Buteliai

UAB “Violė”

Dubenys
Lėkštės
Puodynės
Puošybos detalės

Stefanija Čypienė

Servetėlės
Staltiesės
Kaklajuostės
Kojinės

Elvyra Keršulienė

Pirštinės
Rinktinės juostos
Vytinės juostos
Uogų vynas
Vaisių vynas
Vaisių vynas
Uogų vynas

Raimundas Nagelė

Uogų vynas
Vaisių vynas
Uogų vynas
Uogų vynas
Uogų vynas
Kelnės

14

Liemenių audiniai
Marškinių audiniai
Pintinės juostos

TPP A kategorijos sertifikatas 2019 m.

Moteriški marškiniai
Šiaudiniai sodai
Alė Gegelevičienė

Moteriškos liemenės
Prijuosčių audiniai
Prijuosčių audiniai
Prijuostės
Sijonai
Sijonų audiniai
Vyriški marškiniai
Vyriškos liemenės
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TPP A kategorijos sertifikatas 2012 m.

Vardas, pavardė/Įmonė

Pavadinimas - porūšis

Produktų
kiekis

Sertifikatas

Ąsočiai
Buteliai

TPP A kategorijos sertifikatas 2012 m.

Dubenys
Igoris Kovalevskis

6
Lėkštės
Tradicinių amatų meistro A kategorijos
pažymėjimas 2012 m.

Puodeliai
Puodynės
Jūratė Puslienė

Paprasta rauginta duona

1

TPP A kategorijos sertifikatas 2012 m.

2

TPP B kategorijos sertifikatas 2011 m.

Juodupės baravykai
L. Sadauskienės IĮ
Šakočiai
Skilandis
Dešros

TPP B kategorijos sertifikatas 2019 m.

Nugarinė
UAB ,,Daivida”

6
Skilandžiai
Lašiniai

TPP B kategorijos sertifikatas 2013 m.

Lašiniai
Gita Kolosovienė

Langų užuolaidos

1

Tradicinių amatų meistro A kategorijos
pažymėjimas 2019 m.
TPP A kategorijos sertifikatas 2014 m.

Veltiniai
Alė Deksnienė

2

TPP A kategorijos sertifikatas 2019 m.

1

TPP A kategorijos sertifikatas 2019 m.

2

TPP A kategorijos sertifikatas 2019 m.

Veltinys
Violeta Jasinevičienė

Veltiniai
Pintinės

Augenija Ruželienė
Pintinės su antvožu
Juozas Čepulis

Skulptūros

1

TPP A kategorijos sertifikatas 2019m.

Kęstutis Deksnys

Veltiniai

1

TPP A kategorijos sertifikatas 2019 m.
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Rokiškio krašto muziejuje rengiamos medžio drožėjų
konkursinės parodos Liongino Šepkos (1907–1985)
premijai laimėti – išskirtinis kultūros renginys
ir drožėjų meistriškumo mokykla

I respublikinės medžio drožėjų darbų konkursinės parodos Liongino Šepkos premijai laimėti atidarymas. 1994 m.
Fotografavo G. Dainys. Rokiškio krašto muziejaus archyvas.
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Trečią dešimtmetį skaičiuoja Rokiškio krašto muziejuje rengiamos respublikinės medžio drožėjų
konkursinės parodos L. Šepkos premijai laimėti. Imtis
šių parodų organizavimo muziejininkus skatino ir L.
Šepkos asmenybės kitoniškumas, ir jo kūrinių unikalumas, žavintis tradicijų ir naujoviškumo deriniu. Nuo
1971 m. muziejuje pradėti eksponuoti L. Šepkos kūriniai traukte traukė į Rokiškį atvykstančias gausias

turistų grupes. Dauguma apsilankiusių Rokiškį ir muziejų tapatino su L. Šepkos vardu. Muziejininkų dėmesys drožėjo asmenybei ir kūrybai subrandino idėją įamžinti jo atminimą. Tad 1993 m. muziejus nutarė
organizuoti medžio drožėjų konkursines parodas L.
Šepkos premijai laimėti, o Rokiškio rajono savivaldybė priėmė sprendimą įsteigti 20 MGL* dydžio premiją geriausių darbų autoriui.

XX respublikinės medžio drožėjų konkursinės parodos L. Šepkos premijai laimėti dalyvio Juozo Zabulio drožiniai.
Rokiškis, 2019 m. Fotografavo Darius Baltakys. Rokiškio krašto muziejaus archyvas.
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*MGL – bazinė socialinė išmoka; anksčiau minimalus gyvenimo lygis.

1994–2019 m. organizuota 20 konkursinių parodų, vainikavusių Rokiškio krašto muziejaus ir medžio
drožėjų bendradarbiavimą. Kaip teigia menotyrininkė ir darbų vertinimo komisijos narė Alė Počiulpaitė,
šios parodos daro įtaką visos Lietuvos skulptūros raidai. Jos tarsi suaugo su Rokiškio vardu, išplėtė kultūros lauką visoje Lietuvoje. Savo kūrybą dvidešimtyje
konkursinių parodų eksponavo 514 meistrų (dalis jų
yra dalyvavę po 4, 9, 10, 12 kartų). Lankytojai galėjo
pamatyti 3750 kūrinių. Ši statistika liudija parodos
reikšmingumą, medžio meistrų didžiules pastangas
tobulėti formuojant savo individualų kūrybos braižą
ir siekiant pelnyti garbingą L. Šepkos premijos laureato vardą. Šios parodos padėjo iškilti ne vienam
dabar žinomam medžio drožėjui (Adolfui Teresiui,
Sauliui Lampickui, Vidui Jatulevičiui, Vytautui Jackūnui ir kt.), o kiekvienam dalyvavusiam – pasimokyti,
pasidalyti patirtimi, išgirsti menotyrininkų, specialistų nuomonę. Ilgametės šių parodų organizatorės,
Rokiškio krašto muziejaus direktoriaus pavaduotojos Marijonos Mieliauskienės teigimu, šis renginys
atspindi ne tik išlaikomas skulptūros tradicijas, bet
ir atskleidžia procesus, vykstančius šiuolaikinėje tautodailėje.

XVII parodos prizininkas Vidmantas Zakarka iš Rokiškio. 2012 m.
Fotografavo Darius Baltakys. Rokiškio krašto muziejaus archyvas.

2012 m. parodos fragmentas. Fotografavo Darius Baltakys. Rokiškio krašto muziejaus archyvas.
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Kiekvienos parodos darbams vertinti kviečiama
komisija, kurią sudaro menotyrininkai, skulptūros ir
dailės žinovai, muziejininkai. Kai kuriems ankstesnių parodų komisijos nariams teko gyvai bendrauti
su L. Šepka, gvildenti jo kūrybą, pažinti jo aplinką,
pagelbėti atskirtyje gyvenusiam kūrėjui spręsti problemas. Menotyrininkė Zita Žemaitytė (1923–2009)
turbūt giliausiai pažino L. Šepkos kūrybos genialumą, parengė jo kūrybos monografiją, kurią 1984
metais išleido „Vagos“ leidykla. Dailininkui Vytautui
Ciplijauskui, skulptoriui Robertui Antiniui (jaunesniajam), Rokiškio rajono savivaldybės Kultūros skyriaus vedėjui Petrui Blaževičiui irgi teko bendrauti
su L. Šepka. Be jau minėtų komisijos narių, vertinant
drožėjų darbus visad autoritetingą nuomonę išsakydavo LR Kultūros ministerijos regionų skyriaus
vedėja Irena Seliukaitė (1954–2018), liaudiškosios
skulptūros tradicijų žinovė menotyrininkė Alė Počiulpaitė. Vertinimo komisijos darbe būta daug iššūkių, nuomonių nesutapimo, karštų ginčų. Tris kartus
(1994 m., 1999 m. ir 2004 m.) teko priimti kompromisinį sprendimą – laureato premiją dalyti dviem
drožėjams. 1994–2019 m. vykusiose parodose L.
Šepkos premiją pelnė 22 medžio meistrai, iš jų – 2
moterys. Ne visi drožėjai lengvai skynėsi kelią į laureato vardo aukštumas. Pastangos tobulėti, meistriškumo augimas drožėjui Vidui Jatulevičiui (Biržų
r.) devintais parodoje dalyvavimo metais (2005 m.,
XII paroda) atnešė sėkmę – L. Šepkos premiją ir laureato vardą. Vytautas Jackūnas (Pasvalys) dvyliktą
kartą dalyvaudamas konkursinėse parodose pelnė
šį garbingą titulą (2019 m., XX paroda). Dukart L.
Šepkos premijos laureatu (2000 m. ir 2008 m.) tapęs
Saulius Lampickas (Alytus) teigė, kad kolekcijos parengimas parodai – labai sudėtingas, daug laiko reikalaujantis darbas. 2006 m. XIII konkursinei parodai
anykštėnas Jonas Tvardauskas (1938–2010) atvežė
bareljefą „Liongino Šepkos gyvenimas“, kurtą trejus
metus. Šis puikus darbas nepaliko abejingų nei komisijos, nei parodos lankytojų. Ukmergiškį Rimantą
Zinkevičių laimė pelnyti laureato vardą aplankė dukart – 2010 m. (XVI paroda) ir 2017 m. (XIX paroda).
Rokiškio kraštas turi du L. Šepkos premijos laureatus
– 1999 m. (VI paroda) Venecijų Jočį (1954–2018) ir
2012 m. (XVII paroda) Juozą Čepulį.
Svarbus vaidmuo vertinant drožėjų darbus tenka
parodos lankytojams. Balsuodami už labiausiai patikusio meistro darbus, jie išrenka žiūrovų simpatijų prizininką. Tokį titulą yra pelnę Vidas Jatulevičius
(Biržų r.), Venecijus Jočys (Rokiškio r.), Edmundas
Gaubas (Radviliškis), Antanas Lastauskas (Marijampolė), Aleksandras Tarabilda (Anykščių r.).
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XVII respublikinės medžio drožėjų konkursinės parodos L. Šepkos
premijai laimėti uždarymas. Parodos laureatas Juozas Čepulis.
Fotografavo Darius Baltakys. Rokiškio krašto muziejaus archyvas.

XVII parodos prizininkas Vidmantas Zakarka iš Rokiškio. 2012 m.
Fotografavo Darius Baltakys. Rokiškio krašto muziejaus archyvas.

<< 0 >>
Organizuojant šias medžio drožėjų konkursines
parodas siekta ne tik puoselėti etnines drožybos
tradicijas, bet ir skatinti jaunimą kurti, perimti šias
tradicijas šeimoje, ugdymo įstaigoje. 2000–2003
m. parodose dalyvavo patyrę meistrai su savo sūnumis, mokiniais. 2000 m. VII parodoje debiutavęs pats jauniausias dalyvis – 11 metų berniukas
Dovydas Teresius (1989–2008), garsaus medžio
meistro Adolfo Teresiaus (Kauno r.) sūnus, sužavėjo
komisiją eksponuojamų drožinių brandumu, meninių sprendimų savitumu. Šioje parodoje dalyvavo Petras Brazauskas su sūnumi Liudu (Skuodas),
Edmundas Gaubas su sūnumi Martynu (Radviliškis). Saulius Lampickas (Alytus), dirbęs pedagoginį
darbą, paskatino dalyvauti savo mokinį Laimį Kaziukonį – 15 metų jaunuolį 2001 m., 2002 m. parodose. Labai svarbu, kad patyrę medžio meistrai
supranta būtinybę perduoti patirtį jaunimui. Vėlesnėse parodose yra dalyvavę mokinių iš Rokiškio r.
Pandėlio gimnazijos (mokyt. Almantas Sriubiškis),
Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos
(mokyt. Jonas Šmigelskas), Plungės miesto ugdymo įstaigų (mokyt. Viktoras Raibužis). Organizatoriai, suprasdami jaunųjų drožėjų dalyvavimo šiose
parodose svarbą, Kultūros tarybai parėmus, nuo
2017 m. skiria premiją jaunajam drožėjui (iki 35 m.
amžiaus). Tačiau kirba nerami mintis, ar užaugs pamaina dabartinei žinomų medžio meistrų kartai,
ar pasiryš jaunieji kūrybiniams ieškojimams, ar bus
išsaugotos drožybos tradicijos?
Organizatorių nutarimu, nuo 2008 m. kasmet
vykdavusios konkursinės parodos rengiamos kas
dvejus metus. XXI medžio drožėjų konkursinė paroda numatyta surengti 2022 m. minint L. Šepkos
115-ąsias gimimo metines.

I parodos laureato Roberto Matulionio darbas „Medžiai“. Rokiškio
krašto muziejaus archyvas.

VI parodos laureato rokiškėno Venecijaus Jočio drožinys „
Autoportretas“. 1999m. Rokiškio krašto muziejaus archyvas.
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Medžio skulptūrų kompozicijos „Paukščių sodas“ fragmentas. Robertas Strazdas (Vilniaus r.), Gintaras Varnas (Rokiškio r.),
Vidmantas Zakarka (Rokiškio r.). . Fotografavo D. Baltakys. Rokiškio krašto muziejaus archyvas.
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Liongino Šepkos skulptūrų parkas – rokiškėnų
mėgstama poilsio ir pramogų vieta
Muziejininkė, ekspozicijų koordinatorė

Giedrė Spundzevičienė

Jonas Tvardauskas, Kęstutis Krasauskas, Gintaras Varnas, Vidmantas Zakarka. „Puokštė Rokiškiui“2009. Fotografavo D. Baltakys.
Rokiškio krašto muziejaus archyvas
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„Šv. Jurgis“ . Nauris Bergmanis (Kuldygos r., Latvija) 2019 m. Fotografavo D. Baltakys. Rokiškio krašto muziejaus archyvas.
Kęstutis Krasauskas (Pasvalio r.)
Saulius Lampickas (Alytus)
Abramenka Mikalai (Polockas, Baltarusija)
Adolfas Teresius (Kauno r.)

Eduardas Titas (Panevėžio r.)
Dainis Vecums (Zasa, Latvija)
Rimantas Zinkevičius (Ukmergės r.)

Medžio skulptūrų kompozicijos „Paukščių sodas“ fragmentas. Robertas Strazdas (Vilniaus r.), Gintaras Varnas (Rokiškio r.), Vidmantas Zakarka
(Rokiškio r.). . Fotografavo D. Baltakys. Rokiškio krašto muziejaus archyvas.
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Rokiškio miestas turi vietą, kuria pagrįstai gali
didžiuotis. Tai – Liongino Šepkos skulptūrų parkas,
kurtas daugiau kaip dešimtmetį. 2000 m. Rokiškio
krašto muziejui parengus projektą „Medžio drožyba: etninės tradicijos XXI a. naujovių įtakoje“ ir
gavus paramą iš LR kultūros ministerijos Kultūros
ir sporto rėmimo fondo, o Rokiškio r. savivaldybei būsimoms skulptūroms paskyrus didelį parką,
esantį šalia gyvenamojo mikrorajono, 2001 m. prasidėjo pirmieji darbai. Buvęs nepatrauklus lankytojams parkas surengus plenerus tapo vienu svarbiausių Rokiškio miesto akcentų, turizmo objektu.
Parką pamėgo jaunos mamos su mažyliais, senjorai, jame vasaromis vyksta koncertai, jaunimui skirti renginiai. 2001–2009 m. ir 2014 m. vykusiuose
pleneruose dalyvavo 73 medžio drožėjai, kuriems
novatoriška ir originali L. Šepkos kūryba – tarsi neišsenkantis šaltinis. Medžio meistrų skulptūrose
atgijo Liongino Šepkos (1907–1985) gyvenimo
ir kūrybos, medžio ir paukščio įvaizdžio, kareivėlių temos. Po kiekvieno plenero parkas pildėsi ir
dekoratyviomis, ir funkcionaliomis skulptūromis.
2007 m. paminėtas Liongino Šepkos (1907–1985)
gimimo šimtmetis. Ta proga Rokiškio rajono savivaldybės taryba 2007 m. liepos 27 d. sprendimu
nutarė suteikti Rokiškio miesto parkui Liongino
Šepkos vardą. Kuriant L. Šepkos skulptūrų parką
savo meistriškumo ženklus Rokiškiui paliko garsūs
medžio meistrai, daugkartiniai plenerų dalyviai:
Adolfas Teresius (Kauno r.), Saulius Lampickas (Alytus), Kęstutis Krasauskas (Pasvalio r.), Jonas Tvardauskas (Anykščiai), Rimantas Zinkevičius (Ukmergė), Vidas Jatulevičius (Biržų r.), Vytautas Jackūnas
(Pasvalys), Gintaras Varnas (Rokiškis), Almantas
Sriubiškis (Rokiškis), Vidmantas Zakarka (Rokiškis).
Po ilgokos pertraukos 2019 m. rugsėjo 12–17 d.
Rokiškio krašto muziejuje buvo organizuotas tarptautinis medžio drožėjų pleneras „Improvizacijos L.
Šepkos gyvenimo ir kūrybos temomis“ vykdant ES
projektą „Nematerialios kultūros ir vietinio paveldo
išsaugojimas, prieinamumas ir plėtra gerinant darnų turizmo konkurencingumą Latvijoje, Lietuvoje
ir Baltarusijoje. Atraskime regionų šaknis iš naujo“.
Plenere dalyvavo 11 medžio drožėjų iš Lietuvos,
Latvijos ir Baltarusijos. Plenero metu sukurtos 2
skulptūrinės kompozicijos „Šv. Jurgis“ ir „Paukščių
sodas“ papildė per 80 skulptūrų saugantį ir L. Šepkos atminimą įamžinantį parką.

2005 metų plenero dalyviai. Fotografavo D. Baltakys. Rokiškio
krašto muziejaus archyvas.

2005 m. pleneras. Medžio drožėjas iš Rokiškio Almantas Sriubiškis
kūrybinio proceso metu. . Fotografavo D. Baltakys. Rokiškio krašto
muziejaus archyvas.

A.Sriubiškis su savo mokiniais. Dešinėje Adolfas Teresius iš Garliavos.
2005 m. . Fotografavo D. Baltakys. Rokiškio krašto muziejaus
archyvas.
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Prakartėlės Rokiškio krašto muziejuje
Muziejininkė, ekspozicijų koordinatorė

Giedrė Spundzevičienė

Telšiškio dievdirbio Prano Dužinsko prakartėlė. 2006 m. Fotografavo D. Baltakys. Rokiškio krašto muziejaus archyvas.
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Prakartėlių ekspozicija įsikūrusi sename kluone. 2005 m. Fotografavo D. Baltakys. Rokiškio krašto muziejaus archyvas.

1.
1.
2.
3.
4.
5.

2.

3.

4.

5.

2020 m. gruodį prakartėlės buvo eksponuojamos languose. Fotografavo D. Baltakys. Rokiškio krašto muziejaus archyvas.
Rokiškiečio medžio drožėjo Gintaro Varno prakartėlė.Medis. Fotografavo D. Baltakys. Rokiškio krašto muziejaus archyvas.
Michalinos Počiulpienės prakartėlė . Molis, 2003 m. Fotografavo D. Baltakys. Rokiškio krašto muziejaus archyvas.
Rokiškietės Julijos Šarkauskienės prakartėlė. 2006 m. Fotografavo D. Baltakys. Rokiškio krašto muziejaus archyvas.
Prakartėlių parodos fragmentas Rokiškio krašto muziejuje. 2015 m. Fotografavo D. Baltakys. Rokiškio krašto muziejaus archyvas.
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<< 0 >>
2018 m. sukako dvidešimt metų, kai sėkmingai
gyvuoja italų menininko ir sūrininkystės technologo Angelo Frosio muziejininkams pasiūlyta idėja Rokiškyje rengti prakartėlių parodas. 1998 m.
gruodį Rokiškio krašto muziejuje pradėtų rengti
prakartėlių parodų statistika iškalbinga – per septyniolika jau organizuotų parodų eksponuotos
1102 prakartėlės, kurtos didelio ir margo būrio dalyvių – nuo darželinukų iki garbaus amžiaus senjorų, nuo moksleivių iki garsių tautodailininkų. Šios
parodos padėjo sukaupti vienintelę Lietuvoje 130
prakartėlių kolekciją, atskleidžiančią Kristaus gimimo temos interpretacijų įvairovę. Kolekcijoje prakartėlės, kurtos iš įvairių medžiagų: medžio, molio,
akmens masės, popieriaus, gipso, smėlio dulkių,
metalo, akmenukų, vilnos, tekstilės ir kt. 2020 m.
XVII konkursinės parodos prakartėlės dėl pandemijos buvo eksponuotos muziejaus oficinų languose, skleidė paslaptingą Kūrėjo ir žmogaus rankų šilumą ir šviesą. Kiekvienas, apsilankęs Rokiškio
krašto muziejuje, prakartėles gali pamatyti kluone
nuolat veikiančioje ekspozicijoje, sukuriančioje užburiantį šviesos, muzikos, pasakojimo foną. Autentiška kluono aplinka ir AB „Rokiškio sūris“ dovanotas šviesų ir garso sąskambis palieka neišdildomą
įspūdį apsilankiusiems šioje ekspozicijoje.

Prakartėlių ekspozicija 2017 m. Fotografavo D. Baltakys. Rokiškio
krašto muziejaus archyvas.

Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos mokytoja tautodailininkė Alina
Vitkauskienė su mokiniais. Fotografavo D. Baltakys. Rokiškio krašto
muziejaus archyvas.

Prakartėlių parodos uždarymo šventėje. Centre italas kūrėjas,
mecenatas, idėjos apie prakartėlių muziejų autorius Angelo
Frosio. 2007 m. Fotografavo D. Baltakys. Rokiškio krašto muziejaus
archyvas.
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Trys tautodailės dešimtmečiai Rokiškyje
Istorikė, tautodailininkė

Marijona Mieliauskienė

Rokiškio rajono tautodailininkai Metų tautodailininko rinkimuose. 2012 m. Fotografavo D. Baltakys. Rokiškio krašto muziejaus archyvas.

<< 0 >>
Tautodailėje atsispindi etninis savitumas, meninio mąstymo specifika, originalumas. Nuolat veikiama
istorinių įvykių, visuomenės sanklodos pokyčių tautodailė išlaiko tradiciškumą, bendruomeninę prigimtį.
Menotyrininkė Alė Počiulpaitė teigia: ,,...Liaudies dailė nėra kažkas virš, šalia ar žemiau mūsų – ji mumyse,
su mumis. Kaip tik todėl joje ryškiausiai atsiveria mūsų meninė pasaulėjauta, santykis su etnokultūra.“

3.5. Trys tautodailės dešimtmečiai Rokiškyje
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Rokiškio tautodailininkams prabėgę trys Lietuvos
Nepriklausomybės dešimtmečiai yra palyginti trumpas,
bet tuo pačiu ir pilnas pokyčių, įvykių, iššūkių laikas,
leidęs patirti daug išbandymų.

<< 0 >>
Nuo 1966 m. veikė Liaudies meno draugija, kuri
atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę pasivadino Lietuvos tautodailininkų sąjunga. Tai buvo ne tik pavadinimo pakeitimas, bet ir viso Lietuvos gyvenimo
sanklodos pasikeitimas. Tautodailininkai pajautė
kūrybos laisvę, neliko suvaržymų, apribojimų, į kūrinius sugrįžo anksčiau neleistini tautiniai simboliai.
Rokiškio tautodailininkų veikla glaudžiai susijusi su Rokiškio krašto muziejumi, kuris organizuoja
įvairaus pobūdžio parodas, plenerus, stebi jų veiklą,
padeda patarimais. Tautodailininkams, kaip ir kitoms kūrybinėms institucijoms, labai svarbu kartų
kaita. Nepriklausomybės pradžioje daugiausia tautodailininkų buvo vyresniosios kartos, kuri neilgai
trukus ėmė trauktis iš aktyvios veiklos, o jaunimas
tautodaile nelabai užsiėmė. Kodėl susiklostė tokia
padėtis? Tai lėmė daugybė priežasčių, kurių čia nenagrinėsime, tik pasakysiu, kad jau buvo atėjęs toks
laikas, kai iškilo grėsmė Rokiškio tautodailininkų
skyriaus egzistavimui. Laimė, tai neįvyko. Tam pasitarnavo ir XX bei XXI amžių sandūroje pradėtos
organizuoti rajono seniūnijų tautodailės parodos.
Pirmiausia visose rajono ir miesto seniūnijose keletą metų buvo organizuojama kūrybingų gyventojų
darbų parodos, iš kurių komisija atrinkdavo geriausius darbus parodai Rokiškio krašto muziejuje. Čia
dalyvių ir eksponuojamų darbų skaičius būdavo
keliskart didesnis negu „tikrųjų“ tautodailininkų
parodose. Štai 2003 m. į parodą muziejuje atrinkta
87 autorių 250 darbų. Aišku, kai kurių kūrinių meninis lygis gal nebuvo labai aukštas, bet tai buvo
gera mokykla norintiems užsiimti kūryba ir išdrįsti
ją parodyti visuomenei. Paaiškėjo, kad kuriančių yra
daug, tačiau savo kūrybos nerodo. Šios parodos at-
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skleidė daug talentų ir išugdė nemažai naujų tautodailininkų sąjungos narių.
Labai svarbu ir organizacijos vadovas, jo noras
telkti bendraminčius, organizuoti jų veiklą, rūpintis
meninio lygio kėlimu, tradicijų išsaugojimu, jaunimo įtraukimu į kūrybą. Vyresniosios kartos tautodailininkų skyriaus pirmininkai – Elena Pipinienė,
Leokadija Kavaliauskienė, Genovaitė Šimėnienė
– nuveikė didelį darbą šioje organizacijoje, tačiau
garbus amžius, sveikatos problemos ir kitos priežastys nebeleido imtis vadovavimo. Keletą metų
užtruko tinkamo vadovo paieškos. Tautodailininkus
iš sąstingio prikėlė jaunos energingos vadovės. Pirmiausia didelių permainų vėjas įsisuko pradėjus vadovauti Renatai Sarajevienei. Tautodailininkų gretos pagausėjo, atjaunėjo. Labai suaktyvėjo jų veikla:
išvykos vienų pas kitus – pasimokyti, pabendrauti,
užmegzta ryšiai su kitų rajonų tautodailininkais.
Imta aktyviai dalyvauti respublikinėse konkursinėse parodose, prigijo Metų tautodailininko rinkimų
idėja.
2013 m. sumanyta rengti parodas-konkursus,
skirtus gražiausiai pavasario šventei – Velykoms. Šio
renginio tikslas – skatinti Kupiškio, Biržų, Ukmergės
ir Rokiškio rajonų tautodailininkų ir jų šeimų bendradarbiavimą, aktyvų dalyvavimą tautodailės veikloje, užtikrinti tautodailės tradicijų puoselėjimą ir
sklaidą. 2013 ir 2014 metais vykusios parodos „Velykų laukimas“ parodė didelį ne tik tautodailininkų,
bet ir jų šeimos narių norą kurti, bendrauti, dalytis
idėjomis. Parodoms kūrinius pateikdavo 4 rajonų
tautodailininkai, atvykdavo į pristatymą, buvo teikiami įvairūs apdovanojimai. Rokiškėnai rasdavo
parodos rėmėjų.

Rokiškio rajono tautodailininkų ataskaitinė kūrybos paroda. 2014 m. Fotografavo D. Baltakys. Rokiškio krašto muziejaus archyvas.

XIII respublikinės prakartėlių parodos dalyviai. 2012 m. Fotografavo D. Baltakys. Rokiškio krašto muziejaus archyvas.
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R. Sarajevienei išvykus gyventi ir dirbti į užsienį,
tautodailininkų Rokiškio skyriaus pirmininke buvo
išrinkta energingoji, naujų idėjų kupina moteris –
Birutė Dapkienė. Ji ne tik pati nenuilstamai dirba,
bet ir veiklai uždega kitus tautodailininkus. Skyriaus
veikla labai suintensyvėjo. Tautodailininkai tapo labai matomi kultūriniame Rokiškio gyvenime. Nė
vienas rajono renginys, nė viena šventė nepraeina
be tautodailininkų. Jie pristato savo kūrybą, demonstruoja, kaip atsiranda meniški darbai, įtraukia
į kūrybos procesą žiūrovus. B. Dapkienės atkaklumo dėka Rokiškio Nepriklausomybės aikštėje istoriniame pastate 2018 m. buvo įkurta tautodailės
galerija. Tai neeilinis įvykis Rokiškio kultūriniame
gyvenime. Siekiant plėsti, įvairinti ir stiprinti tautodailės veiklą 2019 m. įkurta tautodailininkų asociacija. Tai irgi įvyko B. Dapkienės iniciatyva ir darbu.
Ši naujai susikūrusi organizacija išplėtojo veiklą išnuomotame Salų dvare, kuris tampa nepaprastai
svarbiu ne tik Rokiškio, bet ir visos Lietuvos turistų
traukos centru, apimančiu daugybę veiklos sričių.
Grįžkime prie tautodailės parodų. O jos įvairaus
pobūdžio. Kasmet tradiciškai vyksta ataskaitinės
parodos, iš jų geriausi darbai keliauja į Panevėžio
bendrijos parodą. Dar XX a. pabaigoje šio straipsnio autorė pasiūlė rengti kasmet tautodailininkų
jubiliatų parodas. Ši tradicija tebegyvuoja iki šiol ir
nepanašu, kad nyktų. Yra aktyvių kūrėjų, kurie pageidauja surengti muziejuje jubiliejines personalines parodas. Jas yra surengę tautodailininkai Elena
Pipinienė, Kazė Pupienienė, Povilas Siniauskas, Palmira Ivanauskienė, Robertas Žaliukas, Alė Gegelevičienė, Aleksandras Spundzevičius, Genovaitė
Šimėnienė, Elvyra Keršulienė, Elena Matuzonienė,
Vidmantas Zakarka, Juozas Čepulis, Gita Kolosovienė, Lilė Jegorova, Irena Stasikėlienė ir kiti. Visas
parodas muziejininkai užfiksuoja foto ir vaizdo medžiagoje. Be to, ateities kartoms liks vertingi muziejininkų sukurti vaizdo siužetai apie pynėjo iš vytelių P. Siniausko, audėjų G. Šimėnienės, Veronikos
Siminonienės gyvenimą ir kūrybą. Neeiline jubiliejine paroda galima laikyti medžio drožėjo Bronislovo Stanislovo Milaknio 90-mečiui skirtą parodą.
Ta proga muziejus kartu su rėmėjais išleido jo
darbų katalogą. Rokiškio tautodailininkai aktyviai
dalyvauja respublikinėse parodose-konkursuose. Aukščiausias pasiekimas šioje srityje – medžio
drožėjų – Venecijaus Jočio ir Juozo Čepulio. Jie yra
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Medžio drožėjo Juozo Čepulio dirbtuvėse su muziejininke Marijona
Mieliauskiene. 2019 m. Fotografavo D. Baltakys. Rokiškio krašto
muziejaus archyvas.

Kalėdinės parodos-pardavimo atidaryme buvo pristatomi
tautodailininkės Vidos Erslovienės megzti drabužiai. 2006 m.
Rokiškio krašto muziejaus archyvas

tapę respublikinių konkursinių parodų Liongino
Šepkos premijai laimėti laureatais. Rokiškėnai dalyvauja ir respublikinėse muziejuje vykstančiose prakartėlių parodose. Keleto autorių kūriniai pateko
į muziejaus kolekciją – vienintelę tokią Lietuvoje.
Prieš Kalėdas muziejuje didelį pagyvėjimą sukelia
paroda-pardavimas. Joje dalyvauja ne tik tautodailininkai, bet ir organizacijai nepriklausantys kūrėjai.
Rokiškėnai dalyvauja respublikinėse konkursinėse
parodose Monikos Bičiūnienės premijai laimėti.
Geriausiai yra pasirodęs A. Spundzevičius – laimėjo II M. Bičiūnienės premiją. Tapytojai savo kūrybą
rodė parodose, skirtose Adomui Varnui (Joniškis),
Kaziui Šimoniui (Kupiškis), Antanui Žmuidzinavičiui. Dar nė vienam rokiškėnui nepavyko užsidėti
„Aukso vainiko“, nors jie aktyviai dalyvauja respublikinėse liaudies meno parodose „Aukso vainikas“.
Tai ateities uždavinys.
Tautodailei svarbu ne tik tradicijų išsaugojimas,
bet ir jau nuėjusių į užmarštį gaivinimas, prikėlimas
naujomis sąlygomis. Karpinius atgaivino G. Kolosovienė, šioje srityje pasiekusi kūrybines aukštumas,
dalyvavusi daugelyje parodų ir pati jas organizavusi, vedusi karpymo mokymus ir seminarus.
Buvo laikas, kai jau atrodė, kad velti vilnos gaminiai atgyvena ir niekam nebereikalingi, tačiau
talentingų meistrių – Violetos Jasinevičienės, Alės
ir Kęstučio Deksnių, Danutės Stočkuvienės, Jūratės
Deksnienės dėka parodų lankytojai žavisi subtiliai
baltiškais motyvais papuoštais dirbiniais.
Alė Gegelevičienė atgaivino ir puoselėja pynimo iš šiaudų tradiciją: sodai, paukšteliai, žaisliukai
eglutei, advento vainikai. Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui ji nupynė iš šiaudų 100 paukštelių.
Juos padovanojo Rokiškio krašto muziejui, kurio
erdves jie tebepuošia.
XX a. antrojoje pusėje Rokiškyje keramikų ir jų
dirbinių nebeliko. Šiuo metu ši dailės šaka vėl gyvuoja.
Labai svarbu tai, kad tautodailininkai tuo, ką žino
ir moka dalinasi su visuomene, vaikais, jaunimu.
Tautodailė tarsi gyvas nuolat augantis medis, kurį
auginame mes visi: ir kuriantys tautodailininkai, ir
jų kūriniais savo gyvenimą puošiantys, ir bandantys pasukti kūrybos keliu.

Elenos Matuzonienės margučių paroda. Rokiškio krašto muziejaus
archyvas.

Edukacinių idėjų mugė Rokiškio krašto muziejuje 2019 m.
Tautodailininkė vilnos vėlėja V. Jasinevičienė. Fotografavo
D. Baltakys. Rokiškio krašto muziejaus archyvas.
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4.1.
DIDŽIAUSIA ANSAMBLIO „GASTAUTA“ VERTYBĖ – BŪTI KARTU
Rokiškio kultūros centro Kultūrinės veiklos ir komunikacijos organizatorė

Audronė Vainauskaitė

Lietuvos šimtmečio dainų šventėje ,,Vardan tos…” . 2018 m. Folkloro ansamblio „Gastauta“ archyvas.

Rokiškio kultūros centro folkloro ansamblis „Gastauta 2021 metais mini 40 metų Jubiliejų.
Kviečiame į pažintį su ansambliečiais, visą gyvenimą čia esančiais, ir pradedančiais tą kelią,
kai ansamblis tampa visą gyvenimą užpildančia savastimi...
Folkloro ansamblio „Gastauta“ įkūrėjas Algirdas Svidinskas - unikalus etnokultūros puoselėtojas, visai
Lietuvai įrodęs, kad folkoras yra ne provincialumo, o atvirkščiai – tautos išskirtinumo, turtingumo ženklas
ir svarbi žmogaus, ypač kūrėjo, tapatybės dalis. Pasak A.Svidinsko, prasminga tik įvairialypė kultūra, kurios
pagrindas – etninių Lietuvos regionų tradicijų gyvybingumas. Mylimiausias jo instrumentas – kanklės.
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- Pagrindinės mano gyvenimo veiklos dvi: nuo vaikystės artimas folkloras ir autorinė daina, dainuojamoji
poezija. Folkloras - sielos atgaiva, o dainuojamoji
poezija leidžia išsakyti savo vidines nuostatas... Jei ne
mokytojai Evaldas Vyčinas ir Vytautas Musteikis, nebūčiau ėmęsis kanklių. Kankliavimo pradmenų mane
išmokė Žemyna Trinkūnaitė. Kai 1980 m. Jonas Trinkūnas mane supažindino su tautodailininku, liaudies

instrumentų meistru Jonu Bugailiškiu, šis pasikvietė
mane į savo dirbtuves Vilniaus senamiestyje, parodė
šešias kankles ir paprašė jas suderinti. Paskui paklausė,
kurios skamba geriausiai. Kai pasakiau, tarė: „Jos tavo!
- Dabartinė ansamblio vadovė Nida Lungienė ir daugelis kitų folkloro atlikėjų A.Svidinską vadina neprilygstamu mokytoju, pabrėždami ypatingą jo bruožą –
mokėjimą sudominti, uždegti meile liaudies muzikai.

<< 0 >>
Nuo pat vadovavimo ansambliui pradžios prieš 30 metų, ir šiandien, dabartinė ansamblio vadovė ypatingą dėmesį skiria senojo klodo palikimui – sutartinėms, kurias ansambliečiai gieda, šoka, skudučiuoja,
pučia ragais, skambina penkiastygėmis kanklėmis. Būtent šių tradicijų puoselėjimą galime įvardinti ir kaip
„Gastautos“ išskirtinumą. Kodėl būtent šiam žanrui išskirtinis ansamblio dėmesys?
- Man pačiai tai savotiška mįslė, tikriausia visa tai
genuose,- su šypsena pasakoja dabartinė ilgametė
ansamblio vadovė Nida Lungienė, kuri kilusi iš Biržų krašto ir išsaugojusi gražią biržietišką tarmę,- pati
mėgstu skudučiuoti, kankliuoti. Instrumentinių sutartinių (skudučių, ragų, 5-stygių kanklių, lumzdelių
ir kt.), paplitimo trikampis - Biržų, Kupiškio ir Rokiškio
rajonai. Dar studijuojant akademijoje, didžiulę įtaką
krašto savitumo pajautai padarė dėstytojai Evaldas
Vyčinas, Laima Burkšaitienė, Romualdas Apanavičius
bei Daivos Račiūnaitės-Vyčinienės sutartinių giedotojų grupės giedojimas. Būtent visa tai susidėjo į žinojimą, kad tai, kas mūsų genuose, turime ištransliuoti,
perkelti tradicijas į repertuarą, to nuosekliai laikausi iki
šiol. Archaines, akmens amžių siekiančias sutartines
stengiuosi įtraukti į kiekvieną programą, kad jos būtū
girdimos ir neužsimirštų. Sutartinės išlaisvina tikruo-

Rasos šventė Trumponių k. Rokiškio r. kartu su Zarasų kultūros centro
folkloro ansambliu „Seluona“. Vadovė Rima Vitaite. 1995 m. Folkloro
ansamblio „Gastauta“ archyvas.

sius – prigimtinius – balsus. Per trisdešimt „Gastautai“
vadovavimo metų buvo daugybę unikalių balso atsivėrimų: turintieji gražų balsą, bet jo nevaldę, neintonavę, sutartinių išlaisvinti dabar labai gražiai dainuoja ir netgi veda dainas. Atsiveria tembrai, atsiranda
drąsa. Sutartinių giedojimas – tai savotiška muzikinė
meditacija. Sutartines kaip balso atvėrimo pagrindą
pradėjau naudoti mokydama studentes prieš trisdešimt metų tuometinėje Rokiškio kultūros mokykloje.
Svarbus aspektas - 2010 metų pabaigoje šalia kryždirbystės ir kryžių simbolikos Lietuvoje bei Dainų ir šokių
švenčių tradicijos Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje, mūsų
kultūros paveldo dalis – sutartinės – buvo įtrauktos į
UNESCO reprezentatyvaus žmonijos nematerialaus
kultūros paveldo sąrašą. Tai žinia ne tik pasauliui, bet
ir mums patiems: sutartinės – unikalus lietuvių tradicinės muzikos fenomenas.

Amatų, folkloro ir teatrų šventė „Tėvučio pakluony“. 1995 m. Folkloro
ansamblio „Gastauta“ archyvas.
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Tarptautiniame folkloro festivalyje ,,Polesės vasara su folkloru“ Lucke
(Ukraina). 2018 m. Folkloro ansamblio „Gastauta“ archyvas.

Baltų genčių sąšaukoje ,,Protėvių ugnies šviesa“, skirtoje Baltų dienai,
ant Moškėnų piliakalnio (Rokiškio r.).2015m. Folkloro ansamblio
,,Gastauta“ archyvas.

Kokie Jums, kaip ansamblio vadovei, reikšmingiausi įvykiai ansamblio gyvenime?
Nominacijos ir apdovanojimai svarbūs, bet ne svarbiausi. Koncertai didelėse salėse įpareigoja, skatina
pasitempti, bet koncertai neutralioje terpėje, pavakarojimai tarp kaimo žmonių, priartėjimas prie šiltų ir
šviesių žmonių – tai neįkainojamos patirtys.
Atmintyje iškyla neužmirštama pažintis su Pandėlio krašto šviesuoliu iš Abėlių kaimo Juozu Bagužiu
(1915–1998). Dainininko, pasakotojo, smulkiosios
tautosakos pateikėjo, gebėjusio pamėgdžioti paukščius, palikimas – lyg priminimas kiekvienam, kad protėvių patirtis nepamirštama, kol gebame ją perteikti
vieni kitiems. 2018 metais šiam šviesuoliui atminti
parengė programą, kuri buvo pristatyta respublikinės
dainų šventės ,,Vardan tos...“ folkloro dienoje ,,Didžių

žmonių žemė“. Kupiškėnų tarme parengta programa
keliavo ir po Rokiškio rajoną. Lailūnai, Pandėlys, Abeliai, Kriaunos – betarpiškas bendravimas pilnas sielų
artumo su šio krašto žmonėmis... Svarbu pabrėžti, kad
tradicinis dainavimas – tai ne tik melodija, intonacija,
bet ir ypač glaudus ryšys su tarme. Nes dainavimas
– vienas iš kertinių tapatybės dėmenų, susijęs su gyvenamąja aplinka, pačia gyvensena…
Tačiau didžiausia kolektyvo vertybė – žmonės, kurie
per daugelį metų tapo tarsi didelė, jauki šeima. „Gastautos“ kolektyvas turi stiprią vidinę jėgą, kuri įtraukia,
įsuka. Yra kolektyvo narių, kurie išėję vėl sugrįžta, nes
tiesiog kitaip negali išreikšti savęs.

<< 0 >>
Ar „Gastauta“ unikali savo brandumu, ar atvira naujiems nariams?
Koks ansamblio santykis su jaunimu?
Visada džiugina naujų narių įsiliejimas į kolektyvą, ypač - jaunesnių. Muzikantų grupę pagyvino smuikininkė Nomeda Idienė, liaudies muzikantas, armonikierius, Vytautas Statulevičius ir itin imlus muzikai,
Mindaugas Šedys, kuris įvaldė armonikos subtilybes būtent šiame ansamblyje. Moteriškoje ansamblio
linijoje – jauniausia dalyvė Ilma Banytė:
- Prisijungti prie „Gastautos“ mane paskatino vadovė
Nida,- ji žinojo, kad man patinka ansamblio veikla,
tad pasiūlė ateiti pasiklausyti repeticijos. Man labai
patiko, taip ir pasilikau. Kolektyvas nuostabus, visi
labai draugiški, palaikantys, patariantys. Atmosfera
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tokia, tarytum būtum namie. Kiekvieną kartą atėjusi
į repeticiją gaunu dozę pačių geriausių emocijų. O jei
būnu pavargus, visas nuovargis išgaruoja. Daina ir kolektyvas padeda atitrūkti nuo kasdienybės...

<< 0 >>
„Gastautos“ ansamblis taip pat atviras kvietimams
dalyvauti jaunimo renginiuose. Šių metų vasarą dalyvavome Kazickų šeimos fondo organizacijos „Jaunimas Gali” ugdymo programoje regionų jaunimui,
kuris vyko Antalieptėje. Visas jaunimas, neišskiriant
nei vieno, džiaugėsi kiekvienu įsisavintu šokio judesiu, pynė Žilvičio figūras, o kartu su jaunimu tarsi
atjaunėjo ir ansambliečiai.
Tą patvirtins ne vienas – juk iš tikrųjų: gastautiečiai atrodo jaunesni už savo bendraamžius, o ir spėja visur, ir pomėgių įvairiausių turi.
Ansamblietė Alė Deksnienė – ne tik tradicinio
vilnos, milo vėlimo amato puoselėtoja, tautinio paveldo produktų: veltinio ir veltinių sertifikuota gamintoja, bet ir sportinių bei linijinių šokių šokėja.
Vienas iš folkloro ansamblio „Gastauta“ ilgamečių
instrumentinės grupės vadovų Giedrius Viduolis,
kurį ne tik rokiškėnai pažįsta ir myli už jo kultūrinę
veiklą, žaismingumą ir nuoširdumą - puikus renginių vedėjas.
Smuikininkė Jūratė Budrienė irgi puiki vedančioji, sutartinių giedotoja bei nepralenkiama mezgimo
nei nėrimo meistrė, kepimo ir virimo virtuozė.
Vedančioji ir sutartinių giedotoja, šokėja Edita
Lapienienė išsaugojo tarmę ir dažnai veda programas tarmiškai. Edita - pradinių klasių mokytoja, tad
tradicijas skiepija savo mažiesiems auklėtiniams:
moko liaudies dainų ir šokių.
Rita Mekšėnienė – ne tik puiki dainų vedančioji, sutartinių giedotoja, šokėja, bet ir gaspadinių
gaspadinė.
Ansamblio ilgametis seniūnas, vedantysis dainininkas, muzikuojantis pūsline, lumzdeliu, pučiantis
ragą, skambinantis gitara, Jonas Volodko suspėja
kurti vaidmenis Rokiškio kultūros centro liaudies
teatre. Laisvalaikiu drožinėja ir meistrauja iš medžio.
Jis yra neseniai įsikūrusios asociacijos „Folkoro klubas GASTAUTA“ prezidentas.

Dainų vedantysis Petras Drevilkauskas su „Gastauta“ kartu visus 40 metų, ansambliečius džiugina
jame glūdintis talentas – eiliuoti čia ir dabar.
„Gastautos“ gyvenimas sutalpintas mažuose, bet
iškalbinguose, ansambliečio dailininko Arūno Augučio ekslibriuose. Kiekvienam jubiliatui jis yra nutapęs po ekslibrisą. „Gastautai“ – irgi: iš gėlių vazono
stiebiasi žiedas, o ant jo stiebo kiekvieno lapo po
gastautietį sėdi.
Šių darbų pradžia – 2005 metai, kai su Rokiškio
dailininkų klubu RODA dailininkas rengė parodą
apie Rokiškio žmones. Pirmoje parodoje buvo eksponuojami Nidos Lungienės ir Algirdo Svidinsko
ekslibriai. Pamažu išsivystė tradicija, kiekvienam ansambliečiui, kuris švenčia gyvenimo sukaktį, sukurti
ekslibrisą. Stebint juos, labai nesunku nuspėti, kas
ką moka ir kas ką mėgsta. Štai ansamblio vadovės
Nidos Lungienės ekslibrise – nuometo rėmas, o vietoj veido – Nidos miestelio laivų kūrėnai.
Ansamblyje - ir šeimyniniai duetai: Lina ir Alfonsas Petrauskai, Ona ir Giedrius Viduoliai.
Etninė kultūra kiekvienam iš mūsų suteikia supratimą apie tradicijas ir savęs suvokimą, tik ne
kiekvienas jaučiame vidinį alkį gilintis į tai, kas mus
veda link savo šaknų ieškojimo ir atradimo, pažinimo ir ėjimo link savasties...
Ansamblis „Gastauta“ ne tik suteikia galimybę
meninei raiškai, skatina bendruomeniškumo jausmą, savo unikalumu neša žinią apie Rokiškį bet ir
plačiąja prasme padeda iš naujo atrasti lietuvių
folkloro universalumą ir kviečia išgirsti, kaip jis gali
skambėti šiandien – naujai ir įdomiai.
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Svarbūs faktai
1981 m. folkloro ansamblį įkūrė ir beveik dešimtmetį jam vadovavo A. Svidinskas (1989-1990 m. kartu
su Giedriumi Viduoliu). 30 metų (nuo 1991 m.) šiam kolektyvui vadovauja Nida Lungienė kartu su instrumentinės grupės vadovais: Giedriumi Viduoliu 1991-1997 m. ir 2009-2016 m. bei Egidijumi Kundrotu –
1997-2007 m. Nuo 2017 m. kapelai talkina Vytautas Statulevičius.
Kolektyvo repertuare – Rokiškio ir kitų Aukštaitijos rajonų dainos, šokiai, rateliai, sutartinės, instrumentinė muzika. Svarbus dėmesys skiriamas sutartinėms, kurias ansambliečiai gieda, šoka, skudučiuoja, pučia
ragais, skambina penkiastygėmis kanklėmis. Didelė repertuaro dalis užrašyta pačių ansambliečių etnoekspedicijų metu.
Ansamblis yra įvairių renginių Rokiškyje organizatorius ir dalyvis: „Unt tevelia dvara“ (1989-1991 m.),
Amatų, folkloro ir teatrų „Tevučia pakluonej“ (1992-1997 m.) ir rajono Armonikierių švenčių (1992-1995);
etnovakarų (1992-1994 m., 2000-2020 m.) bei kalendorinių švenčių (Rasų (1990-1996 m.), Jorės (19851992 m.), Užgavėnių (nuo 1990 m.) ir kt.); Lietuvos regionų šventės „Kur aisiu aisiu“ (2004 m.); Lietuvos ir Latvijos Sėlijos šventės „Kur aisiu aisiu“ (2005 m.) ir kt.. 2005 m. dalyvavo „Keptinio alaus tradicijos gaivinimo“
projekte (projekto autorė Nida Lungienė), 2013 m. Tarmių metams skirtuose renginiuose, 2015 m. – Baltų
vienybės dienos šventėje ,,Tevučia pakluonej“, skirtoje Etnografinių regionų metams. O koncertus-vakarones įvairiose Lietuvos vietovėse sunku ir besuskaičiuoti.
Kolektyvo publikacijos: 1992 m. garsajuostė ,,Gastauta“, 2004 m. – kompaktinė garso plokštelė „Folkloro
ansamblis ,,Gastauta“ (CD) ir 2016 m. – „Gastauta“ (CD), 2017 m. – kompaktinė vaizdo plokštelė „Gastauta
Gastautėla“ (DVD).
LRT filmuotasi: laidai apie „Gastautą“ (1989 m.), o laidoje ,,Etnokultūros ratas” sukurtas filmas ,,Viena diena su ,,Gastauta”, skirtas 20-mečio progai, laidoje ,,Duokim garo“ (2002, 2015 ir 2021 m. 40-mečio proga).

LRT laidoje ,,Duokim garo“. 2015 m. Folkloro ansamblio „Gastauta“
archyvas.
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Folkloro ansamblio „Gastauta” naujos kompaktinės garso plokštelės
(CD), skirtos kolektyvo kūrybinės veiklos 35-mečiui, sutiktuvės
Rokiškio krašto muziejuje. 2017 m. Folkloro ansamblio „Gastauta“
archyvas.

<< 0 >>
Nuo 1998 metų kolektyvas dalyvauja respublikinių dainų švenčių folkloro dienų programose. Labiausiai įsimintina buvo 2019 m. – Lietuvos šimtmečio dainų šventės ,,Vardan tos…” Folkloro dienos ,,Didžių
žmonių žemė“ folkloro ansamblio ,,Gastauta“ programa ,,Aš užaugau raškožėly“ apie Pandėlio krašto, Abelių kaimo dainininką Juozą Bagužį (1915-1998). Surinkta ekspedicinė medžiaga apie jį ir kitus Abelių kaimo
dainininkus buvo sutvarkyta, papildyta naujais aprašymais, nuotraukomis, dainų sąsiuvinių kopijomis ir
pristatyta Lietuvos nacionaliniam kultūros centrui ir Lietuvos istorijos institutui.
2020 m. svarbus ansambliui yra Rasos šventės ,,Oi ta ta, kupole graži“ (1995-06-22 d. filmuota G. Dainio
(a. a.) Trumponių kaime, Aleksandravėlėje, Rokiškio r. prie Skaistinės ežero) filmo parengimas (su tarmiškais
komentarais) ir paskelbimas You Tube kanale.
,,Gastauta“ yra įvairių etninių renginių Lietuvoje dalyvė.
Koncertuota ir tarptautiniuose folkloro festivaliuose užsienio šalyse: Latvijoje (1985, 2003-2019); Lenkijoje (1987, 2006-2007 m.); Baltarusijoje (1991, 2014); Vokietijoje (1994-1996); Anglijoje (1996 m.); Prancūzijoje (1997); Bulgarijoje (2006), Ispanijoje (2009), Gruzijoje (2011), Ukrainoje (1992, 2018); Juodkalnijoje
(2019). Taip pat dalyvavo tarptautiniame folkloro festivalyje „Baltica“ Vilniuje (1988, 1993, 1996, 2008) bei
Latvijoje (2003).
2006 m. folkloro ansambliui „Gastauta“, jo vadovams Nidai Lungienei ir Egidijui Kundrotui buvo įteikta
LR Kultūros ministerijos, LLKC ir Dainų švenčių fondo nominacija „Geriausiam suaugusiųjų folkloro kolektyvui ir vadovams „Aukso paukštė-2005“.
Kolektyvas daug metų yra vertinamas 1-ąja (aukščiausia) kategorija.

Folkloro šventė „Ataskrenda pova“ kartu su ansamblio įkūrėju
Algirdu Svidinsku. 2003 m. Folkloro ansamblio „Gastauta“ archyvas.

Tarptautinis folkloro festivalis „Tek saulute ant maračių“. 2002 m.
Folkloro ansamblio „Gastauta“ archyvas.
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4.2.
AUŠTA AUŠRELA pateka SAULALA,
arba
Trys kertiniai etninės kultūros reiškiniai Rokiškio kultūros centre
Rokiškio kultūros centro Kultūrinės veiklos ir Komunikacijos vadybininkė

Audronė Vainauskaitė

Tradicinė folkloro šventė „Aušta aušrela“, skirta Etnografinių regionų metams. 2015 m. Rokiškio kultūros centro archyvas.

Etninės kultūros negalima atskirti nuo visos kultūros. Tai yra viena iš ryškiausių
mūsų kultūros spalvų. Etninė kultūra kaip oras supa mus ir yra mumyse pačiuose.
Mes jos nesuvokiam, kaip ir oro, kuriuo kvėpuojame.
Norbertas Vėlius
Lietuvai atkūrus Nepriklausomybę, mes visi tarsi
gimėme iš naujo, puikiai suvokdami, kad norėdami
tapti ir išlikti stiprūs, turime tvirtai kabintis už savo
tautos šaknų – etninės kultūros. Per šimtmečius
nugludintos vertybės leidžia pajusti bendrystės ir
saugumo jausmą, skatina pažinti savo šaknis, ieškoti lokalaus tapatumo, domėtis savo tautos palikimu.
Etninė kultūra – visos tautos sukurta vertybių visuma, padedanti išlaikyti tautinį tapatumą
bei savimonę ir kartu išlaikanti etnografinių regionų
savitumą. Pats tikriausias kelias ugdyti šias vertybes
– šeimoje, tačiau šiandien tik nedidelė dalis jaunų

žmonių su etnine kultūra susipažįsta tokiu būdu,
o ir tradicijų perdavimas iš kartos į kartą nereiškia
sustingusių reiškinių kartojimo, juk gyvename XXI
amžiuje – mobiliame, naujų technologijų, atsivėrusių sienų pasaulyje, todėl mūsų etninė kultūra patiria visus tokio gyvenimo išbandymus ir kinta kaip ir
visi reiškiniai. Tad šiandien svarbiu folklorinės kultūros raidos formuotoju tampa kultūros įstaiga.
Viena iš daugelio Rokiškio kultūros centro veiklos
krypčių – etninės kultūros sklaida ir puoselėjimas.
Labai svarbu ne tik kultūros sklaida, bet ir grįžtamasis ryšys, ugdantis žmogaus tautinę tapatybę.
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Trijų Nepriklausomybės dešimtmečių fone trys kertiniai etninės kultūros reiškiniai Rokiškio kultūros
centre – folkoro ansamblis „Gastauta“, etnografinis ansamblis „Saulala“ ir folkloro šventė AUŠTA AUŠRELA.

Saula sodų sadina lylia...
Kas ten teka per dvarelį – saula riduolėla,
Saulala
Saula riduolėla...

Folkloro ansamblis „Saulala“ Dainų šventėje Vilniuje. 2014 m. Rokiškio kultūros centro archyvas.
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<< 0 >>
1966 m. spalio 10 d. tuometiniuose Rokiškio
kultūros namuose susikūrė pagyvenusių žmonių
choras, kurį subūrė Nijolė Dranevičienė. Tik praėjus
daugiau nei dešimtmečiui, kolektyvas pasivadino
etnografiniu ansambliu: vokalinei grupei vadovavo Alvyra Krasauskienė, o šokių – Irena Aleksiejienė.
Ansamblis atliko įvairius liaudies kūrinius, tarp jų ir
aranžuotus. Ryškiausias to meto kolektyvo darbas
– 1971 m. paruošta programa „Piršlių belaukiant“,
kurią filmavo Lietuvos kino studija.
Etnografiniu ansambliu „Saulala“ kolektyvas pasivadino apie 1985 m. Daugelis šio ansamblio narių veiklą skaičiuoja dešimtmečiais. Kolektyvo senbuvė Irena Dūdienė prisimena:
Į ansamblio gretas įsiliejau atsitiktinai. Su drauge
atėjau pasiklausyti koncerto ir man taip patiko, kad
likau. Tuometinė šokių vadovė Irena Aleksiejienė
priėmė mane šokėja. Taip paprastai prasidėjo mano
ir „Saulalos“ draugystė, o tapau net pagrindine šokėja. O partnerius dažnai keičiau... Pamenu, prieš repeticijas, visada darydavome mankštą. Vadovė gavo
mankštos lazdeles ir ragindavo mankštintis.... Galiu
drąsiai sakyti, kad pusę savo amžiaus praleidau ansamblyje...
Nuo 2007 m. kolektyvui vadovauja puikūs folkloristai Dalia ir Eugenijus Deksniai – kurių bendras
gyvenimo kelias prasidėjo nuo pažinties folkloro
ansamblyje „Gastauta“.
Tad kokia „Saulala“ šiandien, mininti savo 55-ąjį
jubiliejų, kuo ji įdomi, savita, svarbi ir reikalinga XXI
amžiuje?
Šiuo metu ansamblyje „Saulala“ 30 narių, kurių
amžius nuo 50 iki 95 metų. „Saulalos“ repertuare –
Rokiškio ir kitų Aukštaitijos vietovių dainos, rateliai,
šokiai. Kolektyvas daug koncertuoja ne tik rajone,
bet ir tarptautiniuose folkloro renginiuose Latvijoje, nepamirštami ir svarbiausi respublikiniai renginiai: „Baltica ‘96“ (Ignalinoje), Pasaulio lietuvių dainų
šventės, dalyvavimas Panevėžio apskrities dainų
šventėse.

Folkloro ansamblis „Saulala“ Katedros aikštėje Vilniuje. 2014 m.
Rokiškio kultūros centro archyvas.

Ansamblio vyriausias šokėjas Albinas Kazulėnas. Rokiškio kultūros
centro archyvas.

4.2. „AUŠTA AUŠRELA pateka SAULALA”

| 91

Folkloro ansamblio „Saulala“ įkūrimo 45-metis kartu su vaikų folkloro ansambliu „Bitula“. 2011 m. Rokiškio kultūros centro archyvas.

Ansamblis savo veikloje puoselėja ir tęsia krašto etnines tradicijas: švenčia kalendorines šventes,
kasmet organizuoja tradicinę folkloro šventę ,,Aušta aušrela“, pagyvenusių žmonių dienai paminėti
ruošia ,,Senjorų vakarus“, aktyviai dalyvauja Rokiškio
kultūros centro renginiuose.
Labiausiai „Saulalos“ ansambliečiai mėgsta dainuoti. Dainavimas yra savotiška dvasinių poreikių
išraiška, kartu tai jungtis su praeitimi. Kolektyvas
savo programose įprastai atlieka repertuarą, kurio
pagrindą sudaro Aukštaitijos regiono dainos ir šokiai, o „Saulalos“ nariai – išskirtinai rokiškėnai, tęsiantys gyvąsias tėvų ir senelių tradicijas. Ansambliečiai
Zofija Zolobienė ir Albinas Kazulėnas yra pateikėjai
dainų, kurias užrašę iš savo giminių rato: šis lobynas tapo tam tikru kolektyvą vienijančiu kultūriniu
kodu – tai yra betarpiškiausias santykis su tradicine
liaudies kūryba. Ansambliečiai stengiasi nesiskirstyti lygiomis tam tikrų balsų partijomis: daugiabalses
dainas veda vienas ar keli dainininkai, jiems pritaria
visi kiti. Pagrindinis perteikimo principas – „atkartojimas“, siekiant atliekamas dainas, šokius, ratelius, žaidimus ir instrumentinę muziką atlikti kuo
tiksliau, tikroviškiau ir tradiciškiau. Dainuojamosios
tautosakos klodai Aukštaitijoje neišsemiami, tačiau
ansamblio gerbėjus džiugina ir į kolektyvo repertuarą įsilieję romansai – vėlyvos kilmės liaudiškos ar
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individualios kūrybos lyrinės sentimentalios dainos,
kurių atsiradimas siejamas su stiprėjančia miesto
kultūros įtaka. „Saulalos“ ansamblyje šios dainos
pradėjo skambėti nuo Rokiškio kultūros centre
rengiamų romantiškų Antaninių vakarų, o dabar savuosius gerbėjus džiugina mėgėjų meno festivalyje
„Vasaronės“.
Ansamblio repertuaras neapsiriboja vien dainomis. Koncertinėse programose žiūrovai vertina ir
mielai prisijungia į ratelius, šokius, žaidimus. Šokant
ypač stengiamasi atkurti specifinę šokimo manierą ir išryškinti kiekvieno šokėjo individualybę. Nepralenkiamas šokėjas ansamblyje – charizmatiškasis Albinas Kazulėnas (95 m.): Dainavau daugelyje
kolektyvų. Dar šio kultūros centro nė nebuvo. Nesu
puikus solistas, neturiu ypatingo balso, bet patinka ir
dainuoti, ir šokti. Puikiai moku smetonišką polką. Energijos man netrūksta nei kojoms kilnoti, nei partnerei
pasukti. Kai namuose darbus reikia nudirbti, atrodo
sveikatos nebe tiek ir daug, kai scenoje reikia pasisukti,
tai ir sveikatos atsiranda.
Akivaizdu, kad autentiškąjį liaudies kūrybos palikimą ansambliečiai dovanoja žiūrovams, o sau
gauna asmeninę atgaivą, terapiją. Kolektyvui svarbiausia ne koncertai ar šventės, bet buvimas kartu.
Tuomet pamiršti gyvenimo negandas, sveikatos
problemas.

Tradicinė folkloro šventė „Aušta aušrela“, skirta Tarmių metams. 2013 m. Rokiškio kultūros centro archyvas.

Dalyvavimas mėgėjiškoje veikloje suteikia emocinės ir psichologinės stiprybės, lengviau priimami
iššūkiai, problemos ar krizinės situacijos. Vadovė
Dalia Deksnienė: Ansamblio nariai įsitikinę: į repeticiją atėjus kraujo spaudimas tampa toks, koks turi būti
ir tam, kuris skundžiasi per žemu, ir tam, kuriam per
aukštas… Ir tai paaiškinama. Vibruoja balso stygos,
juda kūnas, smegenys gauna veiklos, reikia prisiminti
dainų žodžius, išmokti šokio žingsnius.
Jauniausia ansamblio narė Dalia Staskonienė: Po
įtemptos darbo dienos į repeticijas tiesiog lekiu, nejaučiu didelio amžiaus skirtumo tarp kolektyvo narių, nes
čia visada pozityvi atmosfera. Daina į mane tiesiog
įaugusi nuo mažens, šeimoje visi dainingi, o su trimis
sesėmis gimines džiuginame dainuodamos trimis
skirtingais balsais…
Šiandien aktyviausia visuomenės dalis – moterys,
tad ansamblio vadovą itin džiugina gausus vyriškas
būrys, kurie savo vedančiais balsais stiprina kolektyvą. Vadovas Eugenijus Deksnys: Folkloro naudą
reikia pačiam pajausti, paragauti. Tik stebint iš šalies
neatsiskleidžia visas malonumas, juk folkloras užkoduotas mūsų genetikoje…
Tautodailininkas Eugenijus Deksnys – nagingų
stalių giminės palikuonis. Du Petrai – tautodailininko tėvas ir senelis – Deksniai buvo staliai. Meistro
tėvui Rokiškio Šv. Apaštalo evangelisto Mato parapijos tikintieji patikėjo bažnyčios suolų gamybą.
Vienu svarbesnių savo darbų Eugenijus Deksnys
vadina Obelių malūno interjero kūrimą ir jo įrengi-

mą. Tautodailininkas dalyvavo Rokiškyje vykusiame
langinių plenere: pagamino medinius antlangius,
polangius, vėjalentes, lėkius ir jais papuošė du Respublikos gatvės namus: tai tradicinės aukštaitiškos
detalės.
Koncertų ar vakaronių metu „Saulalos“ ansambliečiai vilki savo regiono tautinį kostiumą, kai kurie
yra jų – muziejuose saugomų eksponatų kopijos.
Aukštaičių rūbai laikomi pačiais archajiškiausiais
Lietuvoje. Liaudies drabužių tyrinėtojai atkreipė dėmesį į baltų lino audinių gausą ir viduramžius primenančius nuometus. Iki pat XX a. pradžios lininiai
drabužiai dar puošti beveik vien tik įaustais geometriniais ornamentais, kurių motyvai ir kompozicijos
gana artimos Rytų Lietuvoje aptinkamos neolito
keramikos puošybai. Etnografinio ansamblio moterys, skatinamos vadovės, pamėgo nuometus.
Ansamblis savo tarpe turi vakaronių vedėjų, tarmiškai kalbančių pasakotojų, tad ir atliekamas
folkloras, ir patys ansambliečiai yra autentiški regiono etninės kultūros reprezentantai.
Visą ansamblio veiklą seka „Saulala“ metraštininkė
Zita Kairelienė: Jau 55 metus SAULALA šviečia Rokiškiui, mus skatina palaikantys žiūrovų žvilgsniai, o mes,
ansambliečiai, palaikome vienas kitą ir džiaugsme ir
liūdesy. Ne šventės ir koncertai čia svarbiausia, o bendrystės jausmas... Jei kolektyvas gyvuoja tiek metų, tai
liudija, kad jis yra reikalingas...
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Itin svarbi ir reikalinga fotografo Aloyzo Deksnio
misija kolektyve: kiekvienas ansamblio įvykis, koncertas, išvyka, pasirodymas kruopščiai fiksuojamas.
„Saulala“ istorija parašyta ir rašoma toliau...
Ansamblis dalyvavo Europos Sąjungos remiamame projekte „Kultūra Sėlijos regione, mano ir tavo
teritorijoje“ (2010 m). Tai Lietuvos–Latvijos bendras
projektas, kuris apjungia Rokiškio, Viesytės, Aknystos miestus. Jo metu dalyviai susipažino su kaimynų kultūra bei išmoko vieni kitų kūrinius. Šio pro-

jekto metu vykusios šventės užfiksuotos DVD „Sėliai
šoka ir dainuoja“.
Įvairų savo repertuarą kolektyvas įrašė į garsajuostę „Saulala“, kurioje įrašytos skambiausios ansamblio dainos ir melodijos, atspindinčios regiono
savitumą ir kūrybinius ieškojimus.
2021 metai „Saulala“ kolektyvui ypatingi, jubiliejiniai. Ansamblio sukaktis tradiciškai bus minima folkoro šventėje „Aušta aušrela“.

Aušta aušrela, grait diena,
Užteka saulala raudona...
Etninė kultūra yra visa tai, kas mus supa ir kas yra
mumyse: tradiciniai amatai, liaudies dainos ir šokiai,
žaidimai, tautosaka, kulinarinis paveldas, tautodailė,
ornamentika, simbolika, liaudies medicina... Etnine
kultūra laikomos kalendorinės šventės, krikštynų,
vestuvių, laidotuvių papročiai, kitos bendravimo
tradicijos.
Papročius, kultūrą, bendravimo ypatumus, kulinarinį paveldą į vieną visumą jungia Rokiškio kultūros centro organizuojama folkloro šventė „Aušta
aušrela“. Šio renginio idėjos autorė – buvusi folkloro
ansamblio „Saulala“ vadovė Irena Aleksiejienė, todėl
pagrindinis šventės organizatorius ilgą laiką buvo
būtent šis kolektyvas. Pirmoji folkloro šventė vyko
1998 metais, tad tai jau Lietuvos nepriklausomybę
atkūrusioje valstybėje gimusi šventė. Buvo laikotarpis, kai „Aušta aušrela“ organizuodavo folkloro ansamblis „Gastauta“ (vadovė Nida Lungienė), o „Saulalai“ ėmus vadovauti Daliai ir Eugenijui Deksniams,
organizaciniai rūpesčiai ir šventės džiaugsmai vėl
tenka šiam kolektyvui.
„Aušta aušrela“ daugelį metų buvo rengiama paskutinį lapkričio savaitgalį – paskutinis pasilinksminimas prieš adventą iki pat Šventų Kalėdų. Laikmetis diktuoja savas sąlygas ieškoti naujo šventės laiko,
formos, erdvės. Šioje šventėje, be jos šeimininkų,
dalyvauja ir kviestiniai folkloro ansambliai, atliekantys liaudies vokalinę ir instrumentinę muziką,
šokius, pasakojamosios tautosakos kūrinius, atspindinčius pristatomo regiono tradicijas.
2006 metais „Aušta aušrela“ išaugo iki trijų Baltijos
šalių folkloro šventės: įvairių tautų folkloro kolektyvų pasirodymai, inscenizuotos pandėliečių vestuvės, pasišokimai ir liaudies žaidimai, keptinio alaus
ir patiekalų ragavimas – visa tai sutilpo į prasmingą
etnografinę pynę.
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Šioje šventėje šeimininkams, svečiams ir žiūrovams, įspūdį paliko projekto „Keptinio alaus tradicijos“ pristatymas. Šventėje krašto aludariai pristatė
šio alaus gamybos būdus, pasidalijo patirtimi. Tuo
pat metu buvo pristatoma alaus gamybos įrankių
paroda bei vyko keptinio alaus degustacija. Šventę
vainikavo Rokiškio kultūros centro liaudies teatro
ir folkloro ansamblio „Gastauta“ spektaklis „Rugio
giesmė“ (režisierius Jonas Buziliauskas). Pjesę parašė šviesios atminties režisierius Jonas Kavoliūnas.
Spektaklio turinyje atsispindi keptinio alaus darymo
tradicijos, aludarių charakteriai, panaudotas Rokiškio krašto folkloras.
2019 metais į „Aušta aušrela“ su savo programomis atvyko Žiobiškio kultūros centro folkloro
ansamblis „Vengerynė“, Pandėlio universalaus daugiafunkcinio centro Kultūrinės veiklos skyriaus folkloro ansamblis „Sadulala“, Latvijos Jėkabpilio nuovados Rubenės kultūros namų folkloro ansamblis
„Kare“. Susirinkusieji galėjo pamatyti rekonstruotą
vėlyvojo geležies amžiaus sėlių genties aprangą.
Atkurti septynis moterų ir penkis vyrų apdarus, pasak dr. archeologės Daivos Steponavičienės, truko
pusantrų metų, visa dvylikos apdarų ir papuošalų
rekonstrukcija – rankų darbas.
Archeologė pripažįsta, kad tai – meninė rekonstrukcija, tačiau ji logiškai pagrindžiama ir paaiškinama: Atliekant šį darbą svarbu neprasilenkti su laikotarpiu, atkreipti dėmesį į teritoriją, kurioje toji apranga
buvo nešiojama. Tyrinėjau tai, ką archeologams pavyko rasti kapavietėse sėlių teritorijoje: Kupiškio, Biržų,
Rokiškio, Panevėžio, Zarasų apylinkėse, rekonstravau ir
Latvijos kapavietėse rastas aprangos detales…

<< 0 >>
2020 m. karpinių motyvais sukurtas naujas „Aušta aušrela“ logotipas (dailininkas Sigitas Daščioras)
laukia būsimos folkoro šventės.
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Prie etninės kultūros puoselėjimo priskiriamas
ir vienas iš sėkmingiausių Rokiškio kultūros centro
projektų – ketvirtus metus skaičiuojančios „Vasaronės“, kurios rengiamos Liongino Šepkos parke
kiekvieną vasaros ketvirtadienį. Jose per trejetą
metų yra koncertavę daugybė liaudies kolektyvų,
dainuojamosios poezijos atlikėjų, aktorių, poetų,
teatralų – gerai žinomų ir dar niekam nežinomų
jaunų žmonių. Savo terpę jame sėkmingai atrado
ir folkloro ansamblis „Gastauta“ bei etnografinis
ansamblis „Saulala“, jie jau tapo kasmetiniais „Vasaronių“ dalyviais, su džiaugsmu sutinkami žiūrovų.
Projekto sumanytoja vadovė – Rokiškio kultūros
centro direktorės pavaduotoja Aušra Gudgalienė.

Tradicinės mėgėjų meno kūrybos „Vasaronės“ L. Šepkos medžio
skulptūrų parke Rokiškyje. Antaninių šventės žiūrovai. 2020 m.
Rokiškio kultūros centro archyvas.
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Išraiškingas naujo etninės kultūros kelio pavyzdys – Rokiškio grupė „Pievos“, kurios lyderė Virginija
Skeirienė perėjusi folkloro ansamblio „Gastauta“
sutartinių mokyklą.
Nors kolektyvo ištakos siekia 1996 m., etninės
muzikos elementai grupės kūryboje suskambo
2003 m. atgimus nauja sudėtimi.
Įdomiais potėpiais paspalvintas „Pievų“ folkrokas,
kuriame persipina stipri poezija ir išjausta muzika,
nuskraidina į Šiaurės Lietuvą, kur tarp tyliai burtus
šnabždančių pievų, maldas kalbančių medžių bei
tykančių pelkių akivarų, gali atrasti atsakymus į visus
egzistencijos klausimus …
Taip savo atliekamos muzikos esmę pristato
„Pievų“ nariai, o kompozitorius, muzikantas, etnomuzikologas Algirdas Klova grupę vadina pačiu
tikriausiu neofolkloro pavyzdžiu.

<< 0 >>

Tradicinė folkloro šventė „Aušta aušrela“. 2019 m. Rokiškio kultūros
centro archyvas.

Folkloro ansamblio „Saulala“ 50-čio šventės koncertas. 2016 m.
Rokiškio kultūros centro archyvas.

Pristatyti etninės kultūros reiškiniai liudija, kad
etninė kultūra yra dinamiška, laikui bėgant neišvengiamai kinta, prisitaikydama prie laikotarpio
aktualijų ir normų. Šiandien tampa aišku, kad kuo
daugiau perimame iš etninės kultūros, tuo labiau
tampame šiuolaikiški gerąja prasme: juk atrasdami
senas dainas, pasakojimus, šokius ir apeigas pajuntame gyvą ryšį su senolių pasaulėjauta ir pasijuntame ramesni vis greitėjančiame pasaulyje.

4.2. „AUŠTA AUŠRELA pateka SAULALA”
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Folkloro ansamblis „Vengerinė” iš Žiobiškio
Ansamblio „Vengerinė“ vadovė

Aušra Kežutienė

Žiobiškio folkloro ansamblis „Vengerinė“ folkloro šventėje Rokiškyje. 2021 m. Rokiškio kultūros centro archyvas.

Rokiškio kultūros centro priemiesčio padalinio
Žiobiškio folkloro ansamblis ,,Vengerinė“ (vadovė
Aušra Kežutienė) – tradicinę kultūrą puoselėjantis
ir populiarinantis kolektyvas, įsikūręs 2013 m. Žiobiškio kaimo bendruomenės pirmininkės Virginijos
Ardavičienės iniciatyva. Kolektyve dainuoja ir muzikuoja įvairaus amžiaus folkloro mylėtojai – nuo
moksleivio iki senjoro. Stengiamės, kad kolektyvo
dalyviai atsivestų savo vaikus ir muzikuotų kartu.
Susikūrus kolektyvui parinkti dainų repertuarą labai
padėjo garbaus amžiaus senolė Teresė Strazdaitė,
nes buvo užrašiusi nemažai liaudies dainų ir mokėjo jas dainuoti. Grojome dar vienos kolektyvo narės
Leonijos Jočienės tėvelio smuikininko, vargoninin-

ko Petro Bajorūno sukurtas melodijas. Repertuarui
paįvairinti naudojome surinktas dainas, melodijas
iš Venanto Mačiekaus knygos ,,Žiobiškis“. Svarbiausias kolektyvo siekis yra aktyviai skleisti aukštaičių
etninę kultūrą savo rajone ir už jo ribų. Ansamblis
rengia kalendorines šventes (Užgavėnes, Sekmines,
advento vakarus), vakarones, kuriose pristatomos
aukštaičių dainos, šokiai, rateliai, instrumentai (skudučiai, lumzdelis, kanklės). Kolektyvas yra paruošęs
,,Linarūčio“ edukacinę programą, su kuria daugelį
metų dalyvauja ,,Lino mūkos“ šventėje Panemunėlyje ir ,,Arklio muziejuje“ Niūronių kaime Anykščių
rajone.

4.3. Folkloro ansamblis „Vengerinė”
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Pastaraisiais metais kolektyvas labai pamėgo skudučius, todėl nemažą dalį programos sudaro skudučių
melodijos, ypač sutartinės ir harmonizuotos melodijos.

Vasaronės su folkloro ansambliu „Gastauta“. 2020 m. Rokiškio kultūros centro archyvas.

2018 m. kolektyvas dalyvavo dainų šventėje
,,Vardan tos...“ (ansambliui suteikta III kategorija) ir
paruošė programą pagal Žiobiškyje gyvenusio ir
kunigavusio (1948–1963) kunigo, poeto, baladžių,
pasakėčių kūrėjo Antano Jononio knygą ,,Dulkų
sauja“. Kunigas Jononis buvo didelės erudicijos ir
aukšto intelekto dvasininkas, pagarsėjęs pamokslininkas. Poeto kūryba – lyg šilta, vaiski švieselė
bendrame literatūriniame pasaulyje, atspindinti ir
paties kūrėjo paprastą, nuoširdų būdą, sielos grožį,
sąmoningumą. Jo pasakėčios išsiskiria giliu žmogaus gyvenimo pažinimu, jose apstu įvairių liaudies
kūrybos elementų: priežodžių, patarlių, mįslių. Nors
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kunigas Jononis buvo išsilavinęs, savo prigimtimi
išliko valstietis, mokėjo visus ūkio darbus ir su ypatinga meile žvelgė į kaimo žmones ir rašė apie juos,
pasirinkdamas pokštaujantį toną, tyliai juokėsi pats
ir kvietė nusišypsoti skaitytoją. Kunigo poeto Antano Jononio kūryba – tai išmintis, išplaukusi iš senovės lietuvių gyvenimo, papročių, tautos dvasinių
motyvų. Pasakėčios parašytos gana nelengvu stiliumi, primenančiu lietuvių liaudies sutartinių aštrius
disonansinius sąskambius. Poeto eilėse randame
archajiško stiliaus, kanonizavimo. Kūrėjo pasakėčių
baigiamoji frazė, verdiktas – lyg tas ūktelėjimas liaudies sutartinės pabaigoje.

<< 0 >>
Tautosaka poetui Antanui Jononiui buvo pagrindinis įkvėpimo šaltinis. Jo pasakėčios siejasi su liaudies dainomis, jų moralas sutampa su jų pamokymais, ironija, alegorija. Tauri mąstysena, bodėjimasis
nedorybėmis, neteisybe, pajuoka visam tam tarsi
pratęsia, pagilina tautos apdainuotas mergelės ir
bernelio, turtuolio ir vargšo, tinginio ir darbštuolio
sąvokas.

Pasakojimą apie A. Jononio kūryba aprašė Žiobiškio kaimo bibliotekininkė Liucija Kirstukienė, pagal
jį sukūrėme programą. Joje skaitome ir dainuojame
savo krašto tarme. Pravėrėme duryse mažą plyšelį
į didelio žmogaus gyvenimą, į jo dvasinio pasaulio
erčias, į poeto Antano Jononio kūrybą. Kviečiame
atrasti šį kūrėją ir atverti sau naujus išminties lobius.

Baltų vienybės sąšauka ant Moškėnų piliakalnio (Rokiškio r.)2017 m.
Fotografavo Virginijus Stumbrys.

Tradicinė šventė „Lino mūka“. 2018 m. Fotografavo Virginijus
Stumbrys.

Žiobiškio folkloro ansamblis „Vengerinė“ 2018 m. Fotografavo
Virginijus Stumbrys.

Folkloro šventė Rokiškyje. 2021 m. Rokiškio kultūros centro archyvas.

4.3. Folkloro ansamblis „Vengerinė”
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Vaikų folkloro ansamblis ČIRULIS
Ansamblio įkūrėja ir vadovė

Dalia Deksnienė

Rokiškio rajono savivaldybės teatro vaikų folkloro ansamblis „Čirulis“. Vadovė Dalia Deksnienė(kairėje). Tarptautinis folkloro festivalis „Skamba
skamba kankliai“ 1999 m. „Čirulio“ archyvas.

Medis gali augti didelis ir stiprus tik tada, kai jo šaknys tvirtos ir sveikos.
Mūsų šaknys – tėvų ir protėvių papročiai, tradicijos.
Jas turime nuolat atgaivinti ir skleisti pačia gražiausia forma – muzika,
šokiais, dainomis. Aš tikiu, kad žmogus, pažinęs liaudies dainos grožį,
supratęs jos gilią prasmę, to nepamirš ir išsaugos savo širdyse.
Iš „Čirulio“ metraščio.

4.4. Vaikų folkloro ansamblis ČIRULIS
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Ansamblis įkurtas 1988 metais lopšelyje-darželyje ,,Pumpurėlis“. Jau patys pirmieji ansamblio gyvavimo metai buvo ypatingi. Teko dalyvauti ne tik pirmose rajone vykusiose folkloro šventėse ,,Tėvučio
pakluonėj“, vaikų folkloro šventėje, bet ir respublikiniame vaikų folkloro festivalyje ,,Daigelis“ Rumšiškėse. Būtent po šio festivalio ansamblis pasivadino
,,Daigeliu“. Tais pačiais metais įvyko nepamirštama
kelionė į tarptautinį folkloro festivalį ,,Pulka einu,
pulka teku“ Rygoje ir Pasaulio lietuvių dainų šventė
Vilniuje.
1994 metais ansamblis persikėlė repetuoti į Teatro rūmus (dabartinį Rokiškio kultūros centrą) ir
pasivadino ,,Čiruliu“. Kolektyvas toliau aktyviai koncertavo, atstovavo savo kraštui dainų šventėse, o
Lietuvai – tarptautiniame folkloro festivalyje ,,Baltica“ Vilniuje. Nuo 1996 metų ansamblis kasmet or-

2002 vakaras muziejuje „Vėlinių ugnelės šviesa“. „Čirulio“ archyvas.

2001 m. įteikta nominacija Aukso paukštė kaip geriausiam metų
vaikų folkloro ansambliui. „Čirulio“ archyvas.
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ganizuoja kolektyvo vardu pavadintą vaikų folkloro
šventę ,,Čiru čiru, čiruliukai“.
Kiekvieno folkloro ansamblio veikloje labai svarbus ir nepamirštamas įvykis –etnoekspedicijos. Jos
buvo organizuotos Kriaunų, Martinonių, Abelių,
Skemų apylinkėse. Ekspedicijoje po Abelių kaimą
teko išgirsti ir užrašyti keletą dainų, kurias įdainavo
šviesaus atminimo atlikėjas Juozas Bagužis.
Dešimties metų gimtadienį ,,Čirulis“ sutiko jau
turėdamas gausų ir įvairų repertuarą: vaikų, kalendorinės dainos, rateliai, šokiai ir sutartinės. Šios
labai senos giesmės būdingos tik aukštaičiams ir
ansamblio repertuare užėmė svarbią vietą. 1998
metais ,,Čirulis“ buvo pakviestas dalyvauti Liaudies
kultūros centro publikacijų serijos ,,Gyvoji tradicija“
garso įrašuose. Ansamblio dainos įrašytos CD ,,Pinu
pinu pynę“.

Televizijos laidos „Duokim garo“ filmavimas. „Čirulio“ archyvas.

Edukacinė programa „Gyvoji pasaka“. „Čirulio“ archyvas.

<< 0 >>
Kolektyvo ilgametę veiklą vainikavo nominacija
,,Aukso paukštė“ – esame geriausias 2000 metų Lietuvos vaikų folkloro ansamblis. Šis apdovanojimas
kolektyvams buvo teikiamas antrus metus, tad čiruliukams teko didelis džiaugsmas šį apdovanojimą
gauti antriems Lietuvoje ir pirmiems iš Aukštaitijos
vaikų folkloro ansamblių. Šis apdovanojimas įpareigojo ir toliau saugoti kolektyvo tradicijas, dar geriau
atlikti ir pažinti muzikinį folklorą bei puoselėti kiekvieno vadovo norą į kolektyvą pritraukti kuo daugiau naujų narių.
2002 metais ansamblis turėjo galimybę išleisti
garsajuostę ,,Čirulis“. Garsajuostėje įrašyta įvairus
muzikinis folkloras – sutartinės, dainos, rateliai, šokiai, skudučiais atliekami kūriniai. Tuo metu šis leidinys buvo naudojamas kaip pažintinė, metodinė
priemonė pedagogams, kultūros darbuotojams,
visiems norintiems pažinti liaudies kūrybą.
Dar vienas svarus ansamblio darbas – 2004 metais ,,Čirulis“ dalyvavo Liaudies kultūros centro publikacijos serijos ,,Gyvi ar gyvi“ įrašuose. Šiame CD
dainas apie paukščius įdainavo ,,Čirulio“ vyresniosios ansamblio merginos, kolektyvą lankiusios nuo
pirmųjų gyvavimo metų.
,,Čiruliui“ ypatingai svarbu nuolat auginti naują
kartą, kuri tęstų ansamblio tradicijas ir pakeistų užaugusius vaikus.
Ansamblis ėmėsi ir tuometinės naujovės – edukacinės projektinės veiklos. Užsiimti šia veikla paskatino noras folkloro pažinimu sudominti kuo daugiau pedagogų ir kultūros darbuotojų, dirbančių su
vaikais, pasidalyti teorinėmis ir praktinėmis žiniomis
ir, svarbiausia, kuo daugiau vaikų folkloro šventėse
pamatyti ne tik žiūrovų, bet ir dalyvių. Pirmoji edu-

kacinė programa sujungė ne tik folkloro atlikėjus,
bet ir teatro mylėtojus. Projekto ,,Gyvoji pasaka“ baigiamojoje šventėje dalyvavo 350 įvairaus amžiaus
vaikų. Jie per vieną dieną pastatė ir parodė žiūrovams muzikinę pasaką ,,Kaip kiškis karalius švintį
giriai dare“. Ši pasaka sukurta remiantis Rokiškio
miesto legenda. Joje skambėjo įvairūs mūsų krašte užrašyti posakiai, minklės, dainos, rateliai, šokiai.
Taip vaikai susipažino su miesto atsiradimo istorija,
išmoko įvairių liaudies kūrinių.
Kitais metais vykdytas projektas ,,Etninės mokyklėlės – seminarai pedagogams“. Šis projektas buvo
vykdomas trejus metus. Jis apėmė svarbiausius
folkloro žanrus – liaudies dainas, tradicinius šokius,
muzikavimą liaudies instrumentais. Su šiais žanrais
labiausiai susiję ne tik ,,Čirulio“ vaikai, vadovai, bet ir
visi daugiau ar mažiau besidomintis folkloru. Seminarus aplankė dauguma rajono muzikos, pradinių
klasių, neformalaus ugdymo mokytojų, Panevėžio
kolegijos Rokiškio filialo studentų. ,,Čirulio“ veikla
šiuo metu buvo skirta praktinių užsiėmimų ruošimui. Seminaruose šalia žinomų Lietuvoje folkloro specialistų ir vaikai mokė dainuoti aukštaitiškas
liaudies dainas, parengė tradicinių ratelių ir šokių
praktinius užsiėmimus. Seminaruose buvo mokoma ir tradicinių amatų. Projektas ,,Etninės mokyklėlės – seminarai pedagogams“ leido susipažinti ne
tik su muzikinio folkloro atlikimo būdais, bet ir įgyti
praktinių įgūdžių.
Šis kolektyvas, gyvavęs iki 2007 metų, yra puikus
pavyzdys, kaip pažindami protėvių, tėvų papročius
ir tradicijas kolektyvo vaikai vienija ir buria šeimas,
džiugina tėvus ir senelius, linksmina jauną ir seną,
skatina ir moko pažinti tautos tradicines vertybes.

4.4. Vaikų folkloro ansamblis ČIRULIS
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4.5.
Neaprėpiamas muzikos ir poezijos „Pievų“ pasaulis
Grupės „Pievos“ įkūrėja, muzikos autorė ir vokalistė

Virginija Skeirienė (Virginija Pievos)

„Stipri poezija ir išjausta muzika nuskraidina
į Šiaurės Lietuvą, kur tarp tyliai burtus šnabždančių pievų, maldas
kalbančių medžių bei tykančių pelkių akivarų,
gali atrasti atsakymus į visus egzistencijos klausimus“,
– taip apie save kalba neofolkloro muziką kuriantys grupės muzikantai.
Klausytojus ypač žavi subtilus folkloro, poezijos,
roko ir akustinės muzikos sąskambiai, kur dera liaudies dainų žodžiai, persipinantys su poetų kūryba.
Folkloras yra „Pievų“ kūrybos šaknys, ir natūralu, kad
ieškodami savęs grupės muzikantai grįžta į praeitį,
prie senovėje skambėjusius posmų, sutartinių, už-

buriančių savo ritmika, persipinančia su dabartine
grojama muzika ir dabarties poetų išgyvenimais.
„Pievos“ prabyla R. Skučaitės, A. Svidinsko, O. Baliukonytės, A. Daščioro, V. Kazielos ir kitų poetų žodžiais, kurie žemu ir stipriu vokalistės balsu suskamba kaip niekad įtikinamai.

4.5. Folkloro grupė „Pievos“
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Muziką kuria pati vokalistė Virginija žodžių dainai randa poezijos knygelėse, pajausdama, ar jie
turėtų pasakyti kažką kartu su ta muzika. Grupės
muzikantų aranžuotose dainose nemažai gamtos
vaizdinių, žmogaus vidinius išgyvenimų atspindžių, prasmių ieškojimų, nukreiptų į tikrąsias vertybes.

<< 0 >>
,,Pievos“ susibūrė 1995 metais. Netrukus gimė ir
grupės pavadinimas, kai muzikantai buvo pakviesti
pasirodyti prestižinės muzikinės stovyklos „Muzikinė savaitė“ koncerte. Pirmasis grupės pasirodymas
buvo gamtos apsuptyje, sėdint žydinčioje pievoje.
Nors grupės pavadinimas skamba dviprasmiškai,
tarsi „nusigrojančių“ muzikantų grupės, tačiau tikroji prasmė atspindi įvairų muzikinių skonių ir stilių
įvairovę, kaip ta įvairiaspalvė Sartų ežero pakrantės
pieva. Šis pavadinimas labai patiko jauniems, kūrybingiems, savikritiškiems ir nebijantiems pasijuokti
iš savęs grupės nariams. Jau po metų grupė išleido
pirmąjį nuoširdumu pripildytą albumą ,,Pasilikus su
vienatve“. Jame pasakojama apie tikrumo jausmo
ir meilės ilgesį, tyrą gyvenimo grožį, laimės ieškojimą, apsisprendimo laisvę, apie žmogaus patirtį
gyvenant, analizuojant save ir aplinką, apie suvokimą, kad LIKIMAS yra ŽMOGAUS ir AUKŠČIAUSIOJO bendras projektas. Po trejų metų pasikeitusios
sudėties grupė įrašė tris albumus: ,,Mėnuli baltas“
(2007 m.), „Paprastas pasaulis“ (2010 m.), ,,Likimas“
(2016 m.). Paskutinis solinis (dabar jau grupės ,,Virginija Pievos“) albumas ,,Tolumėla“ pasirodė 2020
m. Kapelijos „Sutaras“ vadovas, prodiuseris Antanas
Fokas apie šį albumą rašo: „Nuvilnija dambrelio vibracijos, „užsiveda“ iš viduramžių užsilikusi ratukinė
lyra, žemais tonais (pagal Rytų filosofiją – kuo žemesnis tonas, tuo aktyvesnis bendravimas) kuždasi
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sielos, erdvėje pradeda kauptis ritminės formulės...
Introdukcija transliuoja perspektyvą, verčiančią suklusti. Dar kartą peržvelgiu išvardytą instrumentarijų ir pats sau prisipažįstu: ir man patinka akustiniai,
autentiški instrumentai. Bet kaip juos sudėlioti į gerai skambantį orkestrą? Suskamba kanklės, atitaria
akustinė gitara (vyraujanti visose albumo kompozicijose), pasigirsta ramiu, bet gana ryžtingu, malonaus tembro balsu ištarta tai, kas buvo visko pradžia, – žodis! Su tautosaka susipažinę žmonės gerai
supranta žodžio vertę. Ypač šimtmečiais šlifuotų,
išgyventų, pasvertų, į išminties ar kančios vaizdinį
„suvertų“ žodžių vėrinį, kuris tiesiog prašosi būti ne
tiek ištartas, kiek išdainuotas.“
Visus „Pievų“ albumus išleido vienintelė Lietuvoje
iki šiol gyvuojanti nepriklausomos alternatyviosios
muzikos leidykla ,,DANGUS“.
Varomoji šios grupės, o dabar jau solistės „Virginijos Pievos“ jėga, ko gero, yra nuoširdumas, uždegantis net skirtingų stilių gerbėjus. Įdomūs eilių ir
liaudies dainų, sutartinių derinimo sprendimai įrodo, kad visa, kas mūsų krašte sukurta, sujungta viena pasaulio supratimo gija. Susipinantis folkloras,
rokas, dainuojamoji poezija albumo kontekste puikiai dera tarpusavy, o profesionalus atlikimas išpildo
kūrybinius užmojus.

4.5. Folkloro grupė „Pievos“
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5.1.
Etnokultūrinis ugdymas
Rokiškio lopšelio-darželio „Varpelis“ meninio ugdymo mokytojos

Inga Šablinskienė ir Jurgita Raugienė

Lietuvos atkūrimo šimtmečio šventė „Koncertas Lietuvai“. 2018 m. Lopšelio-darželio „Varpelis“ archyvas.

Lopšelyje-darželyje „Varpelis“ kaip viena iš ugdymo
krypčių pasirinkta etnokultūra. Puoselėjant etnokultūrą, atsižvelgta į augančių vaikų poreikius, Aukštaitijos
regiono savitumą, įstaigos aplinkos galimybes ir vietos
bendruomenės ypatumus. Pasirinkta, kokias regiono
kultūros tradicijas įtrauksime į ugdymo procesą, kurios
atitinka lankančių vaikų etnokultūrinę patirtį. Ugdymo
procese atsispindi etnografinio regiono tarmė, tautosaka, tautodailė, lankytinos istorinės, kultūrinės vietos.
Įstaigoje diegiamos ugdymo turinio naujovės vaikų
emocinei ir socialinei patirčiai įgyti, patirtinio ugdymo
vykdymui. Parengta etnokultūrinio ugdymo programa
„Tėviškės spalvos“. Čia sukurtos visos būtiniausios sąlygos vaikų ugdymui(si): etnografinis muziejus, gamtamokslinių tyrinėjimų erdvė, edukacinių užsiėmimų
namelis kūrybinėms dirbtuvėlėms su moliu, žolynais,
šiaudu. Suburta mokytojų ir vaikų kapela, etno būre-
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lis. Lopšelyje-darželyje pedagoginio proceso savitumą lemia vaikų kultūros pripažinimas, glaudus bendradarbiavimas su šeima, demokratiniai mokytojų ir
vaikų santykiai. Atsižvelgiant į su amžiumi augančias
vaikų galimybes ir poreikį naudojamos vis aktyvesnės
etnokultūrinio ugdymo(si) formos: pažintinės išvykos,
susitikimai su liaudies meistrais, tautodailininkais, šeimų vakaronės, kalendorinės šventės, vaikų dalyvavimas vietos bendruomenės tradiciniuose renginiuose,
miesto, rajono ir šalies koncertuose, konkursuose ir
pan. Tokiu būdu ugdomi vaikų savarankiškos veiklos
bei grupinio bendradarbiavimo gebėjimai. Lopšelyje-darželyje yra parengtos ir organizuojamos edukacinės programos: ,,Mano margutis gražiausias“, ,,Tamsa ir
šviesa“, ,,Lino kelias“, ,,Vilnos kelias“, „Prakalbinkime šiaudą“ ir „Tarmiška pasakėlė – vaikų sveikatėlei“.

<< 0 >>
Edukacinės programos vyksta lopšelio-darželio
etnografiniame muziejuje, kuriame surinkta daug
autentiškų rakandų. Jei jie prakalbėtų, daug ką vaikams papasakotų apie praeitį, senolių gyvenimą,
kurių darbus lydėdavo daina. Dainos iš lūpų į lūpas ir dabar perduodamos vaikams, jie sėkmingai
dalyvauja miesto, rajono (vaikų folkloro festivalis
„Skrisk, skrisk bitute“, ikimokyklinio amžiaus vaikų
šventė „Mes mažieji lietuvaičiai“), respublikos (Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkursas „Tramtatulis“, respublikinis
kūrybinis etnografinės kraštotyros vaikų ir mokinių
konkurso „Jei prakalbėtų, daug pasakytų...“, respublikinis etninis projektas ,,Tu, lineli, žydražiedi!“),
tarptautiniuose (tarptautinis projektas „Pasakyk
pasauliui labas“, tarptautinis ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigų etninis projektas „Verbų rišu rozu su šeimu“) projektuose. Ugdytiniai tampa konkursų laureatais, diplomantais.
Labai svarbu nepamiršti ir savo regiono tautinio
kostiumo, – juos esame įsigiję vaikams ir suaugusiems, autentiškų spalvų, raštų. Išskirtinę reikšmę
turi pačių sukurtas kalendorinis švenčių ratas, leidžiantis vaikams giliau pajusti ritmingą gamtos
pulsavimą laiko tėkmėje ir kasmet išsukantis vaikams tradicinius renginius.
Bendruomeniškumo jausmas patiriamas įsitraukiant į masines šventes. Bendruomenės tradicinė
mokslo metų baigiamoji šventė dažniausiai etninius elementus įvelka į šiuolaikines formas („Lino
kelias“, „Pro vaikystės langą“, „Oi, ką kalba linelis“).
Tėvai kartu su vaikais kuria šventinę nuotaiką, čia
atsiskleidžia kūrybiniai gebėjimai.

Tradicinė jubiliejinė „Pirmosios vagos“ šventė Kavoliškyje. 2016 m.
Lopšelio-darželio „Varpelis“ archyvas.

Rokiškio miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų etno šventė „Mes
mažieji lietuvaičiai“, skirta Lietuvos atkūrimo šimtmečiui paminėti.
2018 m. Lopšelio-darželio „Varpelis“ archyvas.

Rokiškio rajono Žemdirbių šventė. 2017 m. Lopšelio-darželio
„Varpelis“ archyvas.
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Kaziuko mugė pritraukia visą bendruomenę pasimokyti amato, kartu linksmintis, pasivaišinti kepamais blynais, grikių koše, išgerti karštos arbatos, paragauti ir įsigyti skanių kepinių, vaikų ir pedagogų
kurtų suvenyrų.
Per adventą, belaukiant Kalėdų, bendruomenė
vėl kviečiama jungtis į vykdomus projektus, kuriuose gali išbandyti save ir pajusti kūrybos džiaugsmą.
Minint Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šimtmetį buvo vykdomi interaktyvūs projektai „Kaip
surasti Lietuvą 2018?“, „Lietuvių liaudies žaidimų
įvairovė, skirta Lietuvos 100“ (eTwinning projektas),
koncertai, šventės, kuriuose dominavo etniniai elementai su trispalvės motyvais.
Džiaugiamės lopšelio-darželio organizuota respublikine paroda „Lietuva karpiniuose“, į kurią įsitraukė ir kitų rajonų pedagogai. Visą mėnesį įstaigos
langus puošė kūrybiniai darbai liaudiškais motyvais,
kurie gražiai sugulė į knygą „Lietuva karpiniuose“.
Atminimui ją gavo kiekvienas karpinio autorius.
Keletą metų iš eilės kolektyvo nariai dalyvauja
kasmetinėje tradicinėje edukacinėje-kultūrinėje
šventėje ,,Lino mūka“ Rokiškio rajone. Mažieji ug-

Mokslo metų Baigiamoji šventė. 2017 m. Lopšelio-darželio „Varpelis“
archyvas.
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dytiniai kartu su mokytojais ir tėveliais dovanoja
ne vieną koncertinę programą. Organizuotos kūrybinės dirbtuvėlės, naudojant gamtinę medžiagą, keramikos elementus, pasigaminant gražią lino
puokštę. Dalyviai, patys prisirovę linų, suskumba
jas meniškai dekoruoti. Šventėje skambėjo muzikinė-floristinė kompozicija „Lino simfonija“, ne kartą reprezentavusi įstaigą rajone, respublikoje ir už
šalies ribų.
Siekiame nuolatinio bendravimo, bendradarbiavimo su mūsų šalies įstaigomis įgyvendinant etninius projektus, programas, dalyvaujant kitų įstaigų
organizuojamuose renginiuose su lino programa,
vaikų folkloro koncertais („Pirmosios vagos šventė“,
„Artojų šventė“, Rokiškio krašto muziejaus edukacinė programa „Žvakių liejimas“, jaunųjų ūkininkų
šventės, Rokiškio rajono žemdirbių šventė, akcija
„Visa Lietuva šoka“, festivalis „Muzikuojanti šeima“,
adventiniai susitikimai-koncertai Rokiškio Šv. Apaštalo evangelisto Mato parapijos globos senelių namuose, Svėdasų bibliotekoje, vaikų ir pedagogų
paroda „Linas su mumis“, koncertas „Oi, ką kalba linelis“).

Mokslo metų Baigiamoji šventė. 2017 m. Lopšelio-darželio „Varpelis“
archyvas.

<< 0 >>
Bendradarbiaujant su kitomis šalimis, išlieka tradicija pasveikinti visus, sutinkant su tautiniais drabužiais ir liaudiška muzika (Erasmus +
KA2 „Granting the Necessary Competencies for
the Present Person“, COMENIUS „Science and
Pre-School Education Field of Pedagogical Innovation“, „Erasmus+”2 ,,STEAM projektinis ir patirtinis ugdymas“).
Etnokultūra ir ugdymas glaudžiai susiję ir nėra
tik praeitis. Etnokultūrinio ugdymo galimybės
ikimokykliniame amžiuje yra labai plačios. Pasak A. Katinienės, „mažam vaikui etnokultūra yra
artimiausia ir natūraliausia jo aplinkos erdvė. Jei
vaikas gimsta ir auga šeimoje, kurioje, tarp kitų
vertybių, toleruojamos etnokultūros vertybės,
jos tikrai įsitvirtins jo giluminiame pasaulyje, padės objektyviau skirti, kas yra tikrai vertinga, apsaugos nuo neigiamos masinės kultūros įtakos“.
Etnokultūros paveldas ir šiuolaikinės moderniosios technologijos ne tik neprieštarauja vieni
kitiems, bet ir praturtina ugdymo turinį. Etninės
kultūros integravimas pagyvina įvairias vaikų veiklas, padeda atsipalaiduoti, suteikia džiaugsmo,
aktyvina vaikus, teigiamai veikia jų jausmus.

Kaziuko mugė lopšelyje-darželyje „Varpelis“. 2019 m.

Molio dirbtuvėlės.2020 m. Lopšelio-darželio „Varpelis“ archyvas.

Lopšelio-darželio „Varpelis“ etnografijos muziejus.
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Lino simfonija
Tautodailininkė

Nijolė Adamonienė

Vykdant projektą ,,Lino kelias“ atrasti tautinės kultūros gaivinimo būdai. Ugdėme pagarbą etnomuzikai, tautos papročiams, tradicijoms, mokėme liną
paversti netradiciniais meno kūriniais, skatinome
vaikų bei mokytojų kūrybiškumą, estetinio suvokimo pajautą. Juk linas – augumo, gyvybingumo,
gražumo ir ištvermės simbolis – šį suvokimą būtina
perduoti iš kartos į kartą.
2001 metais ,,Lino simfonija“ suskambėjo pirmą kartą. Ji buvo sukurta buvusio Rokiškio lopšelio-darželio ,,Linelis“ dvidešimtmečio ir knygelės
,,Grožį kuriame patys“ pristatymo proga. Tai unikali,
įspūdinga, muzikinė-floristinė kompozicija, kurią
sudaro netradicinė drabužių kolekcija iš lino, puošta džiovintais augalais.
Skambant lietuvių liaudies dainoms, žaidimams

simfoninė kompozicija tiesiog užburia ir panardina
žiūrovą į senąjį tautos paveldo lobyną. Tarsi nutiesiamas ilgas ir sudėtingas lino kelias. Grakščios mergaitės, nešinos linų, džiovintų augalų puokštelėmis,
demonstruoja savo mokytojų išradingumą, kūrybiškumą. Įmantrios formos linų drabužiuose, neįtikėtinuose galvos apdangaluose, gėlių kompozicijose pro akis prabėga Vasara, ramiu žingsniu praeina
Ruduo, nuplaukia Pavasariai, ir lyg sniegas šiltame
delne ištirpsta Žiemos. Ramiai pražingsniuoja Pienės pūkas, lengvai kaip plaštakė praskrieja Balerina,
po skėčiu pasislėpusios pasirodo Nykštukės, lino
žibintais joms kelią nušviečia Nykštukų palyda...
didingai, lėtu žingsniu praeina rūmų Dama ir lino
Karalienė.
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,,Lino simfonija“ daug kartų skambėjo miesto
bei rajono įstaigose, žavėjo Lietuvos pedagogus.
Ji skambėjo Lietuvos žemės ūkio ministerijos darbuotojams Vilniaus valstybiniame nacionaliniame
teatre, tarptautinės ,,Agrobalt“ parodoje „Litexpo“
parodų rūmuose Vilniuje, Lietuvos Respublikos Seime. Respublikinėje žemdirbių šventėje ,,Jievaro turtai“ Alytuje, miesto aikštėje ne tik suskambo ,,Lino
simfonija“, bet miesto gatvėje buvo nutiestas ilgas
lino kelias, pristatyti mokytojų kūrybiniai darbai iš
lino pluošto, augalų.
Labiausiai įsimintina, kai muzikinė-floristinė kompozicija buvo parodyta Vilniuje APPLE (Amerikos
pedagogų talka Lietuvos švietimui) vasaros kursų
dalyviams. Žiūrovai buvo sujaudinti iki ašarų, visa
salė atsistojus dar ilgai plojo.
,,Man labai patiko Salose. Sustojo autobusas prie
didelio pastato, tai dvaras. Pasiruošę šventei išėjome į lauką. Mus labai greitai pastebėjo svečiai.
Kvietė fotografuotis. Šventė prasidėjo. Buvau labai
linksma, drąsi, nieko nebijojau – buvau laiminga. Aš
džiaugiuosi, kad dalyvauju ,,Lino simfonijoje“. Jeigu
dar mus kas nors pakviestų į šventę, norėčiau važiuoti į užsienį“, – po pasirodymo įspūdžiais dalinosi
penkiametė Brigita.
Nuo 2012 metų ,,Lino simfonija“ naujais atspalviais suskambėjo Rokiškio lopšelyje-darželyje ,,Varpelis“. Ji ne kartą buvo pristatyta lopšelio-darželio
svečiams iš Lietuvos, užsienio, konferencijos dalyviams, bendruomenei.
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Ne kartą ,,Lino simfonija“ skambėjo edukacinėje
kultūrinėje šventėje ,,Lino mūka“. Lino modeliams
vaikščiojant po kaimo sodybą, kur demonstruojamas ilgas lino kelias, linų palaukę, vaikai tarsi įsilieja
į šventės visumą, žiūrovams palikdami neišdildomą
įspūdį.
Bendradarbiaujant su Rokiškio rajono Kavoliškio
kaimo bendruomene, kaip partneriai dalyvavome
projekte ,,Amatų vežimas“. Kartu su bendruomenės
amatininkais buvome pakviesti į duonos ir amatų
šventę Liperio miestelyje Suomijoje. Mūsų lopšelio-darželio atstovai pademonstravo lino kolekciją,
kuri iki ašarų sujaudino ne tik suomių vaikučių tėvelius, bet ir visus mugės lankytojus. Po pasirodymo modeliai vaikščiojo po mugę, daugelis žavėjosi:
,,Jūsų darbai tokie gyvi, kad norisi su jais kalbėtis.“
„Lino simfonija“ žavėjosi ir tarptautinių projektų („Comenius“ daugiašalės mokyklų partnerystės
,,Mokslas ir priešmokyklinis ugdymas kaip pedagoginių inovacijų sritis“ ir „Erasmus+“ 2 mokyklų mainų partnerystės ,,STEAM projektinis ir patirtinis ugdymas“) dalyviai iš Turkijos, Rumunijos, Bulgarijos,
Latvijos, Kroatijos.
Glaudžius bendradarbiavimo ryšius įstaiga palaiko su Latvijos Ludzos miesto lopšelio-darželio
,,Pasaka“ kolektyvu. Buvome pakviesti dalyvauti Ludzos miesto 840 metų jubiliejui skirtame koncerte.
Ąžuolų parke, didingoje lauko scenoje suskambo
,,Lino simfonija“, kurią pristatė lopšelio-darželio mokytojai.

<< 0 >>
,,Tu lineli žydražiedi, / Kur išaugai?... / Kuo dabar,
lineli, būsi, / Ką beveiksi?... / Verps močiutė ploną
siūlą – / Aus drobelę.“ Šiais Aldonos Puišytės žodžiais bendruomenei buvo pristatytas sunkus ir ilgas lino kelias baigiamojoje mokslo metų šventėje
,,Ką kalba linelis“. Kartu su mokytojais, vaikais lino
kelio darbus atliko tėveliai. Gaspadorius kvietė sėti
linelius. Sėjėjai, nešini senoviniais krepšiais, basi
į dirvą bėrė linų sėmenis. Gaspadorius su vaikais
iš lauko vežimu vežė nurautus linelius. Moterys –
mamos – atliko įvairius darbus: laužė stiebelius, šukavo, verpė, audė. Mokytojų ir vaikų dainos lydėjo
darbus. Mamos kartu su vaikais pademonstravo
lino kolekciją. Buvo gražu, kai visa bendruomenė
uždainavo: ,,Vai žydėkit, linai...“

Žodžiais neapsakysi, neaprašysi jausmų, kuriuos
sukelia ši įstabi ,,lino karalija“. Tokiuose pristatymuose, išvykose vaikai ir mokytojai turi galimybę
pasidžiaugti jau įgytais etnokultūriniais raiškos gebėjimais, gauna naujų postūmių tolesnei kūrybinei raiškai.
,,Lino simfonija“ atveria galimybę plačiai visuomenei kūrybiškai perteikti lietuvių liaudies tradicijas bei papročius, integruoti jas į dabartį, suteikiant
naujų atspalvių. Padėkų knygoje įrašyti žodžiai
,,Ir toliau eikite ieškodami, siekdami, patirdami ir
įprasmindami savo būtį žemėje...“ tarsi įprasmina
mūsų ilgą kūrybos kelią. Tikime, kad ir toliau skambės ,,Lino simfonija“.
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Etnokultūrinės krypties edukacinė veikla Rokiškio krašto muziejuje
Rokiškio krašto muziejaus lankytojų aptarnavimo ir edukacijos skyriaus vedėja

Laima Klasinskienė

Rokiškio krašto muziejus

<< 0 >>
Vienas svarbiausių muziejaus tikslų – propaguoti
ir populiarinti muziejaus vertybes, skatinti moksleivių domėjimąsi savo krašto praeitimi, materialine ir
dvasine kultūra. Šiam tikslui įgyvendinti kuriamos
edukacinės programos. Norėdami atskleisti praeitį
stengiamės išnaudoti įvairią aplinką: krašto istorines, dievdirbio L. Šepkos kūrybos, prakartėlių, geležinių kryžių viršūnių bei saulučių ekspozicijas. Taip
pat muziejus turi didžiulį parką (16 ha), XIX a. valstiečio sodybos pastatus. Tad muziejuje edukacinės
programos rengiamos naudojant tai, kas geriausio
sukaupta per ilgus gyvavimo metus.

2007 m. edukacinės programos pradėtos rengti
pagal ciklus. Pirmasis toks edukacinių programų ciklas vadinosi „Rokiškis – mano gimtinė“, jis atskleidė
Rokiškio krašto istoriją, kultūrą, papročius. Siekėme
paraginti mūsų rajono vaikus ir jaunimą domėtis
krašto šaknimis. Buvo sukurtos edukacinės programos: „Medžiotojo Roko pasakojimai apie Rokiškio
miesto senovę“, „Lino kelias“, „ Margučių ridenimo
šventė“, „ Verpstės ir jų ornamentika“, „Kiaušinių dažymas vašku“, „Kryždirbystė“, „Sūrio kelias“ ir kt.
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2008 m. pradėtas darbas tęsiamas ir gimė kitas
ciklas ,,Aukštaitija – mano gimtinė“, kuris apėmė
net 10 rajonų, įtraukė vaikus ir jaunimą iš Utenos ir
Panevėžio apskričių. Buvo atnaujintos ir parengtos
visai naujos edukacinės programos: , Mano tėvelis
buvo kalvelis“, ,,Ed, ralio“, „Aukštaitiškų pintinių juostų pynimas“, „Lenkiuos žemai, keliu aukščiausiai...“ (
rugiapjūtės papročiai), „Aukštaitiški kūčių valgiai ir
papročiai“ ir kt.
Dvejų metų intensyvus darbas, naujų etnokultūrinių edukacinių programų kūrimas bei atnaujinimas pateisino muziejininkų lūkesčius: tapo mėgstamos ir populiarios. Sulaukta susidomėjimo ir iš
tolimesnių Lietuvos regionų.
Tokį susidomėjimą lėmė ne tik puikus edukacinių programų vedėjų pasiruošimas, bet ir neįpras-

Edukacinė programa „Verpimas verpstuku“. Edukatorė Vilė Sarulienė.
Rokiškio krašto muziejaus archyvas.
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ta aplinka. Suremontuoti XIX a. valstiečio sodybos
pastatai leido nesunkiai nugrimzti į praeitį. Buvusioje kalvėje vėl ruseno ugnis, girdėjosi kūjo smūgiai, sukabinti gąsdinantys kalvio įrankiai sudomino
tiek jaunus, tiek vyresnius. Egzotiškiausias pastatas
– dūminė pirkia su šiaudiniu stogu – kvietė į vidų.
Apsilankiusius stebino labai žemos durys, kad šviesa patenka į vidų pro nedideles angas, viduje asla,
senovinis akmeninis židinys. Čia vedant edukacinę
programą „Mano prosenelių vaikystė“ dalyviai prisiliesdavo prie kelių šimtų senumo daiktų: sukamų
akmeninių girnų, piestos, piestelės, medinių kibirų,
lopšio ir kt. Pasilinksminimui pristatomi senoviniai
žaidimai, menamos mįslės, sūpynių šėlsmas nepalikdavo abejingų. XIX a. vaikų gyvenimas atskleidė
mažą kruopelę praeities.

Edukacinė programa „Oi, jūs žolynai, žali žaliuonėliai“. Edukatorė Vilė
Sarulienė. Rokiškio krašto muziejaus archyvas.

<< 0 >>
Esant nepalankioms oro sąlygoms pakviečiame
į etnografines edukacines klases, kuriose vedamos
ypač populiarios ir mėgstamos edukacinės programos: „Žvakių liejimas“, „Kiaušinių dažymas vašku“, „ Aukštaitiškų pintinių juostų pynimas“, „Senovė
žalvariu prabyla“ .
Rokiškio krašto muziejus 2009m. vykdė dar vieną
edukacinių programų ciklą „Tūkstantmečio žingsniai per Aukštaitiją“. Šio ciklo uždaviniai – supažindinti vaikus ir jaunimą su svarbiausiais 1000-mečio
įvykiais, aktualiais šiam kraštui: nuo sėlių genčių
gyvenimo iki dabartinių laikų.
Nuo 2006 iki 2013 metų edukacinių programų
dalyvių skaičius nuolat augo, o 2010 m. Rokiškio
krašto muziejus už edukacinę veiklą buvo apdovanotas Lietuvos kultūros ministerijos paskirta pinigine 10 000 litų premija.
Prie tokios sėkmės prisidėjo didelis muziejaus
draugų būrys, – jie pasidalijo savo patirtimi, išsakė
pastabų, patarimų, tai – Rokiškio, Zarasų, Utenos,
Panevėžio pedagogai, Rokiškio r. tautodailininkai,
liaudies meistrai, švietimo institucijos: Rokiškio rajono švietimo centras, Panevėžio kolegija Rokiškio
filialas, Rokiškio jaunimo centras, Rokiškio R. Lymano muzikos mokykla.
Muziejininkai, rengdami įvairius edukacinius
projektus, nori ne tik pritraukti kuo daugiau vaikų
ir jaunimo, bet ir išugdyti naują kartą, kuriai labiau
rūpėtų istorija, tradicijos, savo krašto kultūra, dvasinės vertybės.

Edukacinė programa „Mano tėvelis buvo kalvelis“. Edukatorius Valius
Kazlauskas. Rokiškio krašto muziejaus archyvas.

Edukacinė programa „Mano prosenelių vaikystė“. Edukatorė Dalia
Kiukienė. Rokiškio krašto muziejaus archyvas.

Edukacinė programa „Ed‘ralio“. Edukatorė Vilė Sarulienė. Rokiškio
krašto muziejaus archyvas.
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Mokinių darbai iš vytelių pluošto. Fotografavo D. Baltakys. Rokiškio Jaunimo centro archyvas.

1990–2021 metų laikotarpiu Lietuvoje daug kas
pasikeitė. Keitėsi valstybė, įstaigos, žmonės. Keitėsi Rokiškio jaunimo centro pavadinimai, bet lietuviškai etnokultūrai įstaigoje visada buvo skiriamas
ypatingas dėmesys. Be dailės, jame veikė ir amatų
skyrius, kuriame mokiniai galėjo mokytis pinti iš vytelių, vyti tautines juostas, velti iš vilnos ir medžio
darbų. Liaudies meno istorija, keramika, pynimas iš
vytelių, medžio darbai yra pagrindinės etnokultūros
raiškos sritys, su kuriomis supažindinami mokiniai,
lankantys Rokiškio jaunimo centro dailės mokyklą
ir būrelius.
Etnokultūriniai konkursai. Rokiškio jaunimo
centro mokiniai dalyvauja tarptautiniuose, respublikiniuose ir rajono etnokultūriniuose konkursuose.
Nuo pirmo prakartėlių konkurso RJC jaunieji
dailininkai dalyvauja šiame renginyje. Sukurta medinių, popieriaus masės ir keraminių prakartėlių,
beveik visos eksponuojamos muziejaus Prakartėlių
ekspozicijoje. Šiame konkurse laimėtas ne vienas

prizas, o 2008 m. viena iš šių prakartėlių eksponuota
Europos kultūros sostinėje Lince (Austrija), parodoje „Kripen aus Litauen“– „Prakartėlės iš Lietuvos“.
Dailės mokyklos mokiniai dalyvavo tarptautinio
projekto „Development of Woodcrafts Heritage for
Region Tourism Development in the Districts of
Rokiškis and Jekabpils“ konkurse. Mokinė Justina
Mickevičiūtė (mokyt. Arūnas Augutis) tapo konkurso nugalėtoja. Jos sukurtas logotipas naudojamas
pažymėti įdomiausius Sėlijos regiono medinės architektūros ir drožybos objektus.
Kasmet dalyvaujame Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurse „Sidabro vainikėlis“. Mėgstamiausios tautodailės sritys keramikiniai indai ir švilpynės (mokyt. Arūnas Augutis) ir pynimas iš vytelių
(mokyt. Regina Raišienė). Ne kartą laimėtos prizinės
vietos rajoniniuose ir regioniniuose turuose. Mokinės Ernesta Zviedrytė su nulipdytomis švilpynėmis
ir Viltė Viplentaitė su pynimo iš vytelių darbais atstovavo Rokiškiui respublikiniame ture ir parodoje.
5.4. Etnokultūra Rokiškio jaunimo centre
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1. Švilpynė „Raitelis ant gaidžio“. Molis. 2021 m. Rokiškio turizmo ir amatų
informacijos centro archyvas.
2. Švilpynė „Raitelis ant žirgo“. Molis. 2021 m. Rokiškio turizmo ir amatų informacijos centro archyvas.
3. Aistės Deveikytės švilpynės „Sidabro vainikėlio“ rajoninis turas. 2021m. Rokiškio turizmo ir amatų informacijos centro archyvas.
4. Mokytojos Reginos Raišienės pintos apyrankės. Rokiškio Jaunimo centro
archyvas.
5. Mokinių darbai iš molio. Fotografavo D. Baltakys. Rokiškio Jaunimo centro
archyvas.
6. Švilpynė. Molis, glazūra. Fotografavo D. Baltakys. Rokiškio Jaunimo centro
archyvas.

Dalyvavimas etnokultūrinėse parodose ir mugėse. Jaunimo centro dailės mokyklos ir būrelių
mokytojai ir mokiniai stengiasi neužsisklęsti įstaigos
viduje ir aktyviai veikia visuomeniniame gyvenime.
Stengiamės dalyvauti visuose Rokiškyje vykstančiuose renginiuose, taip pat ir etnokultūriniuose.
Sunku būtų išvardyti visas Rokiškyje vykusias muges ir įvairiausio pobūdžio etnokultūrinius renginius Rokiškio kultūros centre ir Rokiškio krašto muziejuje, kuriuose dalyvavome su mokinių lipdytais
iš molio, pintais iš vytelių ir drožtais ar tekintais iš
medžio dirbiniais.
Dažniausiai tai renginiai, skirti Rokiškio gimtadieniams, Kalėdoms, Užgavėnėms ir Šv. Kazimiero (Kaziuko) dienai. Daug tokių mugių buvo suorganizuota ir Rokiškio jaunimo centre. Mokytojai ir mokiniai
ne kartą aplankė Kaziuko mugę Vilniuje, pasisėmė
naujų idėjų, stebėdami liaudies meistrų ir amatininkų kūrybingumą ir išradingumą.
2019 metais savotišku veiklos apibendrinimu
tapo įvairiausių laidų (išleistos 32 laidos) mokinių
kūrybinių darbų paroda, skirta Dailės mokyklos
veiklos 35-mečiui. Tai buvo vienas iš projekto „Rokiškis – Lietuvos kultūros sostinė“ renginių. Buvusių
mokinių architektūros, dizaino, vaizduojamosios ir
taikomosios dailės darbuose galima buvo pajusti
lietuvišką etnokultūrinę dvasią.
Etnokultūrinė - edukacinė veikla. Etnokultūros
populiarinimas, liaudies amatų ir tautodailės pristatymas ne tik mokiniams, bet ir plačiajai visuomenei
visada buvo vienas iš pagrindinių Rokiškio jaunimo
centro veiklos uždavinių.
Daug žinių ir įgūdžių Jaunimo centro lankytojai gauna užsiėmimuose, bet ne mažiau svarbi yra
veikla už įstaigos ribų. Etnokultūrai skirti seminarai,
kursai, edukacinės programos, amatų dienos mokyklose ir mokymai, vedami rajono, regiono ir net
tarptautiniu mastu.
Rokiškio jaunimo centre paruoštos edukacinės
programos: keramikos „Apie žemę, kuri tampa keramikos dirbiniais“, „Nulipdysiu sau švilpynę“ (mokyt.
A. Augutis) ir pynimo iš vytelių „Lanksti žilvičio šakelė“ (mokyt. R. Raišienė).
Rokiškio jaunimo centro renginiuose lipdė iš molio, pynė iš vytelių, drožė medinius šaukštus, vaikai,
jaunimas ir suaugę iš Lietuvos, Latvijos, Lenkijos,
Rumunijos, Italijos ir kitų šalių.

Etnokultūriniai projektai. Rokiškio jaunimo centras yra įstaiga, kurioje nuolat vykdoma projektinė
veikla. Nemažai projektų yra tiesiogiai atstovaujantys etnokultūrai ar bent iš dalies yra etnokultūrinės
kryptiesį. Projektai prisideda prie ugdymo procesų
tobulinimo ir leidžia pagerinti centro materialinę
bazę.
Projekto „Prikelkime senolių patirtį iš krašto praeities“ metu Rokiškio jaunimo centras kartu su partneriais – Ukmergės švietimo ir Švenčionių rajono
Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centrais – supažindino vaikus su regiono etnokultūrinėmis vertybėmis,
tautodailininkais, žmonėmis, puoselėjančiais krašto
papročius, amatus, prisidedančius prie tapatumo
išsaugojimo, stiprinimo ir plėtros.
Projekto „Kūrybinių industrijų Bendros strategijos ir bendradarbiavimo tinklo Latvijos ir Lietuvos
pasienio regiono sukūrimas“ metu buvo surengti
keramikos, tekstilės užsiėmimai Rokiškio miesto
visuomenei, organizuota dalyvių darbų paroda Rokiškio krašto muziejuje, tarptautinis 5 dienų keramikos pleneras „Žemė, ugnis, vanduo“.
Projekto „Baltų šaknys“ metu vyko seminarai, mokymai ir praktiniai užsiėmimai, skirti baltų keramikai,
tekstilei, papuošalų gamybai iš stiklo ir žalvario, medžio drožybai, pynimui iš vytelių, folklorui pažinti.
Jaunimo centro mokytojai išleido tris metodines
priemones – leidinius, apibendrinančius etnokultūrinę patirtį. Arūnas Augutis pristatė brošiūrą „Baltų keramikos tradicija – švilpynė“, Regina Raišienė
– „Pynimas – prosenelių palikimas“ ir Žilvinas Vaičiūnas – „Baltiški ženklai Rokiškio langinėse“. Buvo
išleistas atvirukų rinkinys „Baltų palikimo kūrybinės
interpretacijos mokinių ir mokytojų darbuose“.
Projekto „Socialinių paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Vidurio Baltijos regione“ metu organizuota vasaros stovykla „Gamta – mūsų namai“.
Stovykloje vaikai iš Lietuvos ir Latvijos buvo užimti įvairiomis meninėmis-kūrybinėmis veiklomis.
Nemažai užsiėmimų buvo skirta etnokultūriniam
vyksmui. Surengtos pynimo iš vytelių (mokyt. R.
Raišienė) ir keramikos amatų dirbtuvės (mokyt. A.
Augutis). Buvo organizuotos vaikų darbų parodos.
Dailės mokyklos mokiniai, baigę aukštuosius
mokslus, pasklido po margą pasaulį, o nemažai iš
jų patys dėsto dailę Lietuvos mokyklose. Dalis liko
gimtame krašte. Galima paminėti žinomus Rokiškio
dailės pedagogus: tautodailininkes Jolantą Kareniauskienę ir Ritą Vaitiekauskienę, Ingą Judickienę,
Žilviną Vaičiūną, Ingą Vagonę, Sigitą Daščiorą, Sandrą Čibinskaitę. Visų jų pedagoginėje veikloje galime pastebėti etnografijos ir tautodailės apraiškas.

5.4. Etnokultūra Rokiškio jaunimo centre

| 125

126 |

6

NEMATERIALUS
KULTŪROS PAVELDAS

| 127

6.1.
Jūžintų krašto keptinio alaus tradicija – nematerialaus
kultūros paveldo vertybė

Formuojami salyklo kepalai. Jūžintų
kaimo bendruomenės archyvas.

Nuo senų laikų naminė aludarystė labiausiai
buvo paplitusi Aukštaitijoje, ne išimtis ir Jūžintų
kraštas, – čia susiformavo ir stipriausios šio amato
tradicijos. Nebuvo kaimo, kuriame nebūtų pagarsėjusių aludarių. Ši tradicija Jūžintuose puoselėjama iki šių dienų.
2018 m. Jūžintų krašto keptinio alus tradicija
įrašyta į nematerialaus kultūros paveldo vertybių
sąrašą – teikėja Jūžintų kaimo bendruomenė. Jūžintų krašto keptinio alaus gamybos tradicija nenutrūkusi daugiau kaip šimtas dvidešimt metų ir
perduodama iš rankų į rankas. Tradicijos išlikimo
ilgaamžiškumas pagrindžiamas tuo, kad alų nenutrūkstamai gaminusios moterys patirtį ir įgūdžius
perdavė savo dukroms. Rečiau šiame krašte alų
darė vyrai, nes vyrų reikalas buvęs javus išauginti.
Prieš 30–50 metų Jūžintų krašte dar buvo gausu
gerų aludarių, kurie mokėjo gaminti išskirtinio skonio keptinį miežinį alų. Tai – Aldona ir Algis Šakaliai,
Regina Gabienė iš Dauliūnų kaimo, Angelė Mikuckienė, Valerija Navikienė, Stasė Mierkienė, Marijona Giriūnienė iš Čivylių kaimo. Prireikus šventėms,
alaus visi kreipdavosi į šiuos aludarius.
Buvusi garsi aludarė Stasė Merkienė, gimusi
1927 m. Štarionių k. Rokiškio r., šio amato išmoko iš
savo mamos. Moteris prisimena, kaip miežinis salyklas, supiltas plačiuose maišuose, būdavo deda128 |
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mas ant medinės lovos lentų ir ant jo miegodavo
namiškiai, kol salyklas sudygdavo, suvelenėdavo.
Kepalus ji kepdavo ilgai, kartais krosnyje palikdavo visai nakčiai arba uždengdavo krosnį dangčiu,
angą dar aplipdydavo moliu ir kepdavo 4 val. Mokėjo patys pagaminti mieles iš ruginės duonos
raugo, nes rugiuose yra natūralių mielių.
Angelė Mikuckienė, garsi Jūžintų krašto šeimininkė, prisimena, kaip alų darydavo vestuvėms,
krikštynoms ir kitoms progoms. Kaip į stipriai iškūrentą krosnį ruošdavo didžiulius kepalus. Pirmiausiai ant ližės storai klodavo apynių virkščių
arba aviečių stiebų, kad karštis geriau cirkuliuotų
kepalo apačia ir geriau įkeptų, ant jų formuodavo
didžiulius salyklinio mentalo kepalus ir šaudavo į
duonkepę krosnį. Seniau vestuvės trukdavo kelias
dienas ir būdavo gausios, tai duonos tekdavo iškepti ne vieną pečių, nes pagamindavo apie 10 ir
daugiau statinių alaus po 3–4 kibirus talpos. Ir vestuvės baigdavosi dažniausiai šeimininkams pasakius, kad alus baigiasi. Iškepusią duoną šutindavo
giriniame kubile ir volos pagalba tekindavo misą.
Misa būna tiršta kaip likeris, net rankos limpa. Seniau pagamintą alų laikė ąžuolinėse, dabar – nerūdijančio plieno statinaitėse. Toks alus tinkamas
gerti iki trijų savaičių. Jis su laiku subręsta, nuskaidrėja, pasidaro stipresnis, įgauna rūgšties. Išrūgęs

alus laikomas vėsiame rūsyje. Jo skonis brandus,
maloniai salsterėjęs, juntamas karstelėjimas, kurį
suteikia lauko apyniai, poskonis išlieka įsimintinas ir
maloniai nuteikia gomurį, toks alus mažai svaigina.
Tai ilgo, sunkaus darbo rezultatas, reikalaujantis patirties ir žinių.
Marijona Giriūnienė, gimusi 1930 m. Čivylių k. Rokiškio r., kaime laikoma garbinga aludare. Ji prisimena, kaip kadaise alų gamino jos motina. M. Giriūnienė yra išmokiusi alaus darymo paslapčių į Čivylius
atitekėjusias kaimynes. Žinojo nemažai susijusių su
alumi tikėjimų, smulkiosios tautosakos, prisimena,
kaip alus naudotas liaudies medicinoje, valgių gamyboje. Deja, šių dviejų aludarių jau nebėra ir jų
pasakojimai išlikę tik iš ankstesnių ekspedicijų surinktos medžiagos.
Kiti minėti aludariai dėl senatvės ir sveikatos
gamyba jau neužsiima. Dar maždaug iki 1970 m.
vyresnieji šeimos nariai gamybos technologiją natūraliai perduodavo jaunimui. Vėlesniu laikotarpiu
daug aludarių iškeliavo anapilin, o jaunimas nematė naudos perimti tradiciją, tokiu būdų ši gamybos
tradicija nyko, mediniai rykai, naudojami alaus gamybai, nuo laiko suiro, o naujų gaminti nebebuvo
meistrų ir poreikio. Šiuo metu senieji pateikėjai jau
visai nusenę ir gyvena kitose aplinkose, kur nėra
alaus gamybai sąlygų, nėra duonkepių krosnių,
tačiau informacijos ir patarimų jie negaili. Taip iš
mūsų krašto išnyko girinės, skirtos misos tekinimui,
perdžiūvo ir subyrėjo medinės statinaitės ir išnyko
paprotys keptinį alų gerti per laidotuves, krikštynas,
vestuves, darbų pabaigtuvių progomis.
Jūžintų krašte keptinio alaus gamyba ir vartoji-

Aludarė Ona Giriūnienė iš Jūžintų. Jūžintų kaimo bendruomenės
archyvas

mas gyvas ir šiandien. Kad ši tradicija būtų išsaugota, Jūžintų kaimo bendruomenė ėmėsi šios tradicijos puoselėjimo ir sklaidos. Bendruomenė gaivina
krašto amatus ir kulinarinį paveldą, skatina gyventojus puoselėti tradicijas, populiarinti amatus ir tikisi
sulaukti tradicijų pasekėjų, o bendruomenei svarbu
užrašyti, įamžinti gamybos būdą ir technologiją,
kad prireikus būtų galima vystyti šio alaus gamybą. Turime gerai šį darbą išmanančią aludarę – 82
metų Oną Giriūnienę. Gamybos žinias ji paveldėjo
iš savo motinos Šeškienės, gimusios Kalučiškių km.,
paaugusi ji tarnavo Zanapolio dvare, buvo dvaro
virėja ir visą laiką gamino keptinį miežinį alų dvaro
poreikiams. Motina dukrai perdavė alaus gamybos
tradiciją, davė nuoširdžių patarimų, susakė senovinius papročius, įsitikinimus apie šio alaus gamybą.
Džiaugiamės, kad nė vienas renginys neapsieina be
Onos Giriūnienės keptinio alaus, ji važiuoja į kitų
bendruomenių šventes, vežasi statinaitę tamsaus,
mažai svaiginančio miežinio alus, betarpiškai bendrauja su gyventojais ir iš lūpų į lūpas perduoda nesukomercintą patirtį ir žinią apie iki šių dienų mūsų
krašte gaminamą alų, kurio tradicija nenutrūkusi
daugiau kaip šimtas metų. Nėra gražesnio vaizdo ir
įspūdžio, kada mūsų guvi, išraiškingo veido senolė
šventėje vaišina pačios pagamintu alumi, pasakoja apie gamybą, tradicijas, kalba savo šnekta – tai
gyvas ir betarpiškas žinios skleidimas. Kaimo bendruomenė skatina ir rūpinasi jos įvaizdžiu, išvykomis, renka ir sistemina, archyvuoja fotomedžiagą, – tai liks natūrali mūsų kulinarinės tapatybės ir
kultūrinio gyvenimo dalis, didinanti Jūžintų krašto
patrauklumą, populiarumą ir pritraukianti į mūsų
regioną turistų.

Jūžintų bendruomenės puoselėjamų tradicijų prisistatymas. 2020 m.
Jūžintų kaimo bendruomenės archyvas.
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Giesmių knyga arba Kantičkos.
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6.2.
Kantičkinės giesmės Kriaunų krašte
Kriaunų seniūnijos vyriausioji specialistė kultūrai

Vita Mačiulienė

Kantičkų giedotojos iš Kriaunų. 2021 m. Fotografavo Vitalis Vošterys.

Kantičkomis nuo XIX a. pirmos pusės vadinami
lietuviškieji katalikų giesmynai ir giesmės, o šių giesmių giedotojai – kantoriais. Kantičkos yra paraliturginės giesmės. Jos rinkiniuose dažniausiai užrašytos
be melodijų. Europoje tokie giesmynai vadinti kancionalais. Pirmąjį svarbiausią katalikišką giesmyną
„Kantyčkas žemaityškas“ parengė 1820 m. išleido
Vilniaus katedros vikaras V. Valmikas. Vėliau įvairiais
pavadinimais šios kantičkos leistos 18 kartų. Nuo
XIX a. antros pusės tokiais giesmynais rūpinosi M.
Valančius. Labiausiai paplito jo giesmių knyga, arba
„Kantičkos“ (XIX–XX a. išėjo apie 40 leidimų).
Kriaunų krašte šitos tėvų giedotos šventos
giesmės XXI a. pirmoje pusėje jau nustelbtos vadinamųjų naujoviškų pop giesmių, kurias gieda komercinės giedotojų grupės. Kantičkos kartais dar

giedamos per laidotuves ir metines, kai pildoma mirusiojo valia arba to nori jo artimieji. Pasak kantičkas
tebegiedančios iš Mičiūnų kaimo kilusios Aldonos
Onos Kišūnaitės-Adamonienės, gimusios 1937 m.,
dabar gyvenančios Kriaunų kaime, Kriaunų krašte
kiekvienas kaimas seniau turėjo savo giedotojus ir
savo kantičkų melodijas. Su didžiausia pagarba ant
stalo buvo dedamos senos kantičkų knygos (dažniausiai M. Valančiaus), dar ir šalteniais vadinamos.
Būta tokių kantorių, kurie žmonių vadinti nebe vardais ar pavardėmis, o tarsi kantoriaus žyme, tarp jų
– Baršėnų kaimo Giedriai Švintas Dieve (Vincas Driskius), Dūdela ( Petras Driskius). Astravo kaime (dabar Margėnai) gimė kantičkų vienas iš kūrėjų – kunigas ir poetas Antanas Strazdas („Giesmė apie vardą
Marijos“, „Giesmė prieš mišią, arba Pulkim ant kelių“).
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Pateikėja Aldona Ona Kišūnaitė-Adamonienė
sako: „Su kantintičkom gimiau, užaugau ir numirsiu.
Mičiūnų kaimas buvo pilnas giedotojų, ypač daug
moterų giedančių buvo. Giedotoja buvo ir mano
močiutė Uršulė Kazlauskaitė-Kišūnienė, gimusi apie
1866 m. gretimame Keležerių kaime ir atitekėjusi į
Mičiūnus. Eidavo giedoti į pakasynas, vesdavosi ir
mane, o jau kai buvau 9 metų, liepė klausytis kaip
kiti gieda ir kartu giedoti. Taip ir pradėjau. Labai
įsiminė man vaikui metinės. Kaimuose žmonės ištaisydavo dideles metines. Po bažnyčios rinkdavosi
ant kapų, kunigas šventino kryžių ar paminklą, pastatytą ant kapo. Sugiedodavo giedoriai „Viešpaties
Angelą“, „Marija, Marija“. Tada visi rinkdavosi ir namie,
giedodavo: „Rožė Marija“, „Rūsti diena“, „Jėzau alpdamas daržely“. Gaspadinės ruošdavo dvejus pietus.
Pradžioj pagieda bent 5 giesmes, sukalba poterius
už mirusį, už jo giminę ir neša pirmus pietus, tada
pavalgę vėl gieda bent porą valandų su pertraukom, gaspadinės neša antrus pietus. Tada vienas
iš vedančių giedorių praneša, kad jau baigėsi gedulas šiems namams, nuo šio čėso yra nuimamas
gedulas, jei tai yra našlė, jai nurišama juoda skarelė
ir užrišama marga, toliau visi dar norėdavo pasibūti,
pradėdavo dainuoti, gaspadinės atnešdavo salyklinio alaus, jaunimas kartais suorganizuodavo ir pasišokimą, vakaruškas, jei tai nebuvo adventas ar gavėnia. Ir taip tie namai, šeimyna pereidavo lyg į kitą
gyvenimo etapą. Pagrabas mūsų krašte vykdavo du
vakarus ir sekančią dieną lig pavakarių. Giedodavo
visada du vakarus. Pradėdavo giedoti po ruošos
apie 19 val. Pradėdavo „Viešpaties Angelu“ ir giedodavo toliau visas psalmes, po psalmių giedodavo
giesmeles apie smertį. Nustodavo pailsėti panašiai
kas valandą. Per pasiilsėjimus būdavo galima pa-

sikalbėti tarpusavyje. Pas bagotesnius gaudavom
silpno salyklinio alaus. Taip giedodavo panašiai iki
5 val. ryto ir išeidami giedoriai ir visi kas budėdavo
prie mirusiojo vėl giesmes užbaigdavo „Viešpaties
Angelu“. Antras vakaras būdavo toks pat. Giedodavo pulkas moterų (apie 10) ir pulkas vyrų (7–8).
Jeigu vyrų pritrūkdavo, atsiveždavo gaspadoriai iš
gretimo Bajorų kaimo. Ant stalo prie giedorių būdavo padėtas kryželis ir uždegama viena žvakė. Trečią
dieną, prieš mirusį išlydint, dar giedodavo apie 2
val. Prasidėdavo vėl „Viešpaties Angelu“. Nulydėt bagoto mirusiojo ateidavo ir kunigas, giedodavo giedoriai lydint į bažnyčią psalmę „Nebark manęs, Dieve, valandoj rūstybės“. Posmą su žodžiais imdavo
vyrai. O datardavo „Amžintąjį atilsį duok mirusiam,
Viešpatie“ moterys. Taip pat giedojo lydint po mišių
bažnyčioje ir į kapus. Bažnyčioj per mišias giedojo
tik vargonininkas. Prie duobės giedojo „Viešpaties
Angelą“, kalbėjo poterius, giedojo„Marija, Marija“,
„O Angele man skirtas“. Grįžus namo kalbėdavo poterius už dūšią ir giedojo „Jėzau alpdamas daržely“,
„Rožė Marija“, tada duodavo pirmus pietus. Pavalgę
vėl giedojo pasirinktas giesmeles apie Dvasią, Mariją ir taip bent 6–7 giesmes, o tarpuose kalbėjo poterius už mirusįjį, mirusius gimines, tada jau gaspadinės antrus pietus duodavo.“
Kantičkų giedojimo tradicijų perdavimas labai
vangus, nes jauni žmonės sunkiai prisileidžia senąsias tradicijas ir nėra suinteresuoti jas perimti.
Kai kam kantičkinės giesmės nuobodžios, kai kam
apskritai jų sunku klausytis. Šiuolaikinėje visuomenėje dabar labai paplitę samdomi giedotojai, didėja
populiariosios kultūros įtaka liaudiškosios tradicijos
giedojimui. Ir mirusiųjų reikaluose egzistuoja mados. Lietuvoje ypač išplito religinės muzikos reiški-

Kantičkų giedotojos iš Kriaunų kaimo, Rokiškio r.
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nys – lengvojo stiliaus giesmės, arba pop giesmės,
kurios atstovauja šiandieninei religinei pop muzikai,
mėgstamai ir nuolat kuriamai jaunimo. Besikuriančios naujosios komercinės giedotojų grupės, atliekančios tradicines, kad ir modifikuotas šiuolaikines
giesmes, yra bene paklausiausia laidotuvių vyksmo
muzikinė „paslauga“.
Nors šiandien šios tradicijos yra ant išnykimo ribos, nes pamažu išeinant senosios kartos giedotojams kantičkinis giedojimas tolydžio silpsta, todėl
būtina aktyviai veikti, kad šis nematerialus tautos
kultūros paveldas neišnyktų. Kriaunose dar gyva
kantičkų giedojimo tradicija užfiksuota 2012 m.
išleistame Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro
filme „Uolų medus“ (DVD su tekstų knygele, laikytinas dokumentiniu), kuriame pasakojama krikščionių liturginės muzikos istorija nuo ištakų iki nūdienos. Yra įrašytos Kriaunų giedotojų Aldonos Onos
Adamonienės, a. a. Jadvygos Jočienės, Genovaitės
Kralikienės, Stasės Gruodienės, Vitos Mačiulienės,
Zeniaus Kazanavičiaus, Vlado Žilinsko kantičkinės
giesmės. Filmo kūrėjai: kunigas dr. Vilius Sikorskas
(scenarijaus autorius ir atlikėjas), Robertas Zamaris
(vaizdo režisierius), Birutė Žalalienė (MELC vyresnioji
mokslinė redaktorė, projekto vadovė), Rūta Žalalytė
(DVD dizainerė), Marius Girutis (DVD programuotojas). 2017 m. lapkričio 22 d. Kriaunų bibliotekininkė Audronė Vainauskaitė organizavo renginį, skirtą
šv. Cecilijai – muzikos ir giesmių globėjai, kuriame
dalyvavo ir kantičkų giedotojai. Renginio aktualijos buvo publikuotos laikraščio „Gimtasis Rokiškis“,
2017 m. gruodžio 28 d. straipsnyje „Senosios „kantičkos“: lietuvių kultūros lobiai traukiasi užmarštin“.
2018 m. Didįjį penktadienį prieš Velykas Kriaunų
kultūros centro darbuotojai organizavo Gavėnios
popietę, kur buvo pristatomas kantičkinis giedo-

Kriauniečių Kantičkų giedojimo grupė. 2011 m.

jimas. Šventėje dalyvavo piligrimė iš Biržų Genovaitė Viskontaitė-Valeckienė, kurią giliai sudomino
senosios giedojimo tradicijos. 2018 m. gegužės 24
d. Kriaunų Dievo Apvaizdos bažnyčioje vyko tarptautinis kantičkų festivalis „Giesmių pynė Marijai“,
kuriame dalyvavo platus kantičkinio giedojimo
entuziastų būrys iš Jotainių (Panevėžio r.), Jurdaičių (Joniškio r.), kolektyvas „Latgalė“ iš (Latvijos r.),
Linkuvos (Pakruojo r.), Strėvininkų (Kaišiadorių r.),
Strūnos (Švenčionių r.), Skemų (Rokiškio r.), Zarasų
socialinės globos namų giedotojai ir Kriaunų kantičkų giedoriai. 2018 m. rugpjūčio mėn. Rokiškio folkloro ansamblio „Gastauta“ vadovė Nida Lungienė
kartu su Kriaunų kultūros centro darbuotoja Vita
Mačiuliene organizavo Skemų socialinės globos
namų įrašų studijoje kantičkinių giesmių įrašymą.
Kompaktiniame diske įrašyta 17 senųjų apeiginių
laidojimo giesmių, kurias įrašė Ričardas Balčiūnas.
Kantičkinėmis giesmėmis susidomėjo Rokiškio R.
Lymano muzikos mokyklos mokinė Justina Keliuotytė, muzikalumą paveldėjsi iš savo močiutės, kilusios iš Kriaunų apylinkių. Mergina dalyvauja etninės
kultūros olimpiadose. 2020 m. vargonų festivalyje
Rokiškio Šv. Mato bažnyčioje Justina giedojo kantičkines giesmes, pritardama kanklėmis.
M. Valančiaus laikų giesmių melodika galėtų tapti lietuvių bendruomeninių giesmių pagrindu, nes
šios giesmės turi didelę istorinę ir kultūrinę vertę.
Šios giesmės – ne tik labai turtinga, bet ir nepaprastai prasminga mūsų kultūrinio tapatumo dalis, kurios neturime prarasti. Siekiant išsaugoti ir perduoti giedojimo tradicijas, pateikta paraiška Lietuvos
nacionaliniam kultūros centrui, kad Kriaunų krašto
kantičkinės giesmės būtų įrašytos į nacionalinį Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą.

Kriaunų etnografijos muziejuje giedamos senosios kantičkų giesmės.
Trečias iš dešinės teol.dr., sakr. muz. mgr. kun. Vilius Sikorskas.
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6.3.
Būgno mušimo tradicija Velykų rytą Rokiškio bažnyčioje
Lietuvos kampanologų draugijos SOCIETAS CAMPANARUM LITUANIAE kanclerė

Audronė Vainauskaitė
Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje galima išvysti unikalių eksponatų. Vienas jų –
tik Velykų proga mušamas būgnas. Varpinės bokšte jis stovi nuo 1877 m. Teigiama, jog žalvarinį 130
cm skersmens oda aptrauktą būgną bažnyčiai padovanojo grafas Reinholdas Tyzenhauzas. Tai rodo
T raidės formos metalinės puošmenos, laikančios
prie instrumento korpuso pritvirtintą būgno odą.
Viena puošmena yra sudaryta iš dviejų raidžių – TR.
Taip žymimi R. Tyzenhauzo inicialai.
Lietuvoje yra tik trys tokio dydžio būgnai: du
šiuos muzikos instrumentus galime išvysti Vilniaus
Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje, o trečiasis –
Rokiškyje.
Rokiškio bažnyčios būgnas buvo pagamintas
pagal kito, dar senesnio būgno pavyzdį. Jį Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didysis etmonas
Mykolas Kazimieras Pacas 1673 metais parsivežė iš
laimėto mūšio su turkais prie Chotyno miesto (dabartinė Ukraina).
Rokiškio bažnyčios būgnas naujam gyvenimui
prikeltas 2013 metais, prieš pat Velykas, kai iniciatyvos atgaivinti senovinę tradiciją ir Velykų rytą mušti Prisikėlimo būgną nusprendė imtis verslininkai
Raimondas Sirgėdas ir Leonardas Šablinskas.
Būgnas daug metų buvo nenaudojamas dėl
perplyšusios odos. Suremontuoti būgną ėmėsi
Lietuvoje žinomas būgnų ir kanklių meistras, instrumentinės muzikos grupės „Subtilu-Z“ perkusininkas Vytautas Švažas. V. Švažas groja bei puikiai
išmano įvairių pasaulio kultūrų perkusinius instrumentus, pats juos gamina. Muzikantas sumeistravęs ir suremontavęs kelis šimtus įvairių būgnų
ir būgnelių. „Dar mokydamasis mokykloje susidomėjau įvairiais mušamaisiais instrumentais, tačiau
jų nebuvo įmanoma nusipirkti. Pradėjau gaminti
pats, o žinių sėmiausi iš kitų meistrų. Tik jų labai
mažai“, – pasakoja meistras.
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V. Švažas prisipažino, jog, priėmęs sprendimą remontuoti Rokiškio bažnyčios būgną, neįsivaizdavo jo dydžio, net iš nuotraukos iki galo nesuprato,
koks jis iš tikrųjų yra. Atvažiavęs į Rokiškį ir išvydęs
instrumentą gerokai nustebo – pirmą kartą teko
rekonstruoti tokio dydžio būgną. Iš pradžių perkusininkas tikėjosi, kad galės būgną parsivežti į savo
dirbtuvę Vilniuje, tačiau šios minties atsisakė, nes
buvo neįmanoma tokių didelių matmenų instrumentą nuleisti iš bokšto.
Originalūs būgno mušikliai neišliko. Atnaujintam instrumentui juos pagamino vietinis medžio
meistras Vacys Remeikis, gyvenantis Bajorų kaime.
Kadangi būgną galima mušti keturiese, pagaminti
8 mušikliai.
Atnaujinto būgno mušimo tradiciją perėmė
entuziastų grupelė. Vienas iš jų – Leonardas Šablinskas, Kunigo švietėjo Jono Katelės labdaros ir
paramos fondo valdytojas. Jis papasakojo, jog Velykų rytą būgnas mušamas galerijoje, jungiančioje bažnyčią su bokštu. Iš pradžių planuota būgną
mušti varpinėje, o jo garsą sustiprinti įgarsinimo
aparatūra, tačiau vėliau šios minties atsisakyta.
Taigi būgnai skamba galerijoje nuo 7.15 val. iki šv.
Mišių pradžios 8 val. bei tuo metu, kai iškilminga
procesija eina aplinkui bažnyčią. Būgnas dunda ir
prieš Didžiojo šeštadienio apeigas (vietoje varpų).
Atnaujintas būgnas pirmąkart sudundėjo per 2013
m. kovo pabaigoje. Po poros metų sulaukta televizijos dėmesio – nufilmuotos Velykų pamaldos ir
būgnijimas.
Paklaustas, ar per devynerius metus nepakito
instrumento garsas, L. Šablinskas atskleidė: po Velykų būgno odą laikantys varžtai šiek tiek atleidžiami, kad oda atsipalaiduotų. Tai reikalinga dėl to,
kad per vasaros karščius ji neplyštų. Prieš Velykas
oda vėl įtempiama. Būtent nuo įtempimo ir priklauso būgno garsas.
Nuo XIX a. su pertraukomis įvairiose Aukštaitijos
regiono parapijose – Pašvitinyje (Pakruojo r.), Raguvoje, Vadokliuose (Panevėžio r.) ir Rokiškyje – Velykų rytą būgno garsai iškilmingai kviečia žmones
į šv. Mišias ir simboliškai žadina pavasario gamtą,
žemę, pasveikina saulę. Būgnų mušimo tradicija
per Velykas buvo paplitusi ir kai kuriose Žemaitijos,
Suvalkijos regionų parapijose. Dažniausiai būgnai
mušami šventoriuose.
Velykų būgno mušimo tradicija Aukštaitijoje
2020 m. įtraukta į nematerialiojo kultūros paveldo
vertybių sąvadą.
6.3. Būgno mušimo tradicija Velykų rytą
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ETNOGRAFIJOS RINKINIAI
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7.1.
Etnografinė Tunaičių sodyba
Birutė Tunaitytė-Katinienė

Fotografavo Darius Baltakys. Rokiškio krašto muziejaus archyvas.
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7.1. Taunaičių etnografinė sodyba-muziejus

<< 0 >>
1991 metais į jau negyvenamą tėvų sodybą sugrįžo Tunaičių šeima. Čia rado senus, Antano Tunaičio tėvų buityje naudotus įrankius, rakandus, lempas, suolus, ir šeimai kilo praktinis klausimas – ką
jiems daryti su šiais senoviniais daiktais. Stiprus vidinis balsas kuždėjo saugoti ir gerbti protėvių palikimą. Taip senoje dar 1822 m. statytoje klėtyje buvo
sukaltos pirmosios lentynos, kuriose sugulė pirmieji
eksponatai – pintinės, ankstesnių šeimos kartų naudoti buities ir ūkio rakandai. Buvę miestiečiai Joana
ir Antanas Tunaičiai po truputį pavertė savo sodybą
visos apylinkės kultūrine erdve ir neoficialiu vietos
istorijos muziejumi. Šiandien būtų sunku ir suskaičiuoti visus eksponatus, o jų įvairovė sudomina įvairaus amžiaus ir pomėgių sodybos lankytojus.
Tunaičių sodyba – tipinė aukštaitiška XIX–XX a.
vidurio vidutinio ūkininko sodyba su gyvenamuoju namu (Aukštaitijoje vadinama gryčia) ir ūkiniais
pastatais (klėtimis, moliniu tvartu, daržine). Šie išsidėstę dideliu stačiakampiu, sudaro uždarą ir jaukią
kiemo erdvę. Viduryje kiemo stovi šulinys su senovine svirtimi, dalis kiemo grįsta akmenimis, o namo
langai papuošti Rokiškio menininkų tapytomis langinėmis. Ant namo sienos kabo itin senas didelis
metalinis kryžius, kadaise stovėjęs jau neišlikusiose
senosiose kaimo kapinėse.
Daugybę eksponatų besidomintiems senojo
kaimo žemdirbyste Tunaičiai laiko lauke. Pastatų
sienos „dekoruotos“ senoviškais laukų apdirbimo
padargais: arklio vežimo ratais, važėmis, šalia pas-

tatų pamatysi arklio tempiamus plieninius plūgus,
akėčias, drapokus ir netgi akėčias mediniais spygliais. Akį traukia ir daug kitų arkliui pakinkyti reikalingų priemonių: lankų, pakinktų, pavalkų, pasagų,
balnų, įvairių kablių. Itin senas medinis ilgas arklas
su noragu kabo ant molinio tvarto sienos ir mena
praeitį. Čia pat išvysite seną gaisrininkų pompą, tekėlą, prietaisą daržovėms pjaustyti. Itin įdomios ilgos maždaug 5 metrų medinės šakės, anais laikais
naudotos tiek žaginiams krauti, tiek gaisro atveju
šiaudiniam stogui ardyti, kad neplistų gaisras.
Pažvelkite į didžiąją 200 metų senumo „buities
muziejumi“ virtusią klėtį. Tai buvusi dvaro klėtis. Tunaičiai ją nusipirko, išardė ir iš naujo surinko savame
kieme. Užtat klėtis nebūdingo ūkininkų pastatams
dydžio, daug ilgesnė ir platesnė, su erdvia palėpe.
Laiptus atstoja 3 didžiuliai akmenys, o durys – plačios ir žemos. Čia sau vietą rado daug įvairių anksčiau žemės ūkyje naudotų daiktų: girnos, grėbliai
mediniais dantimis, šakės, pjautuvai, dalgiai, pjūklai,
plaktukai, krepšiai, pintinės, geldos, ližės, svarstyklės, muštokės sviestui sukti, rėčiai... Panemunėlio
kraštas garsėjo linininkyste (Smetonos laikais apylinkėje buvo pastatytas linų fabrikas), todėl sodybos
šeimininkai saugo daug senų vietinių linų auginimo ir perdirbimo įrankių. Klėtyje rasite ir kitų tradicinių amatininkų, pvz. staliaus, batsiuvio, siuvėjo,
bitininko prietaisų ir įrankių. Čia stovi keletas senų
trikojų smetoninių fotoaparatų, saugomi fotografo
reikmenys.

Fotografavo Darius Baltakys. Rokiškio krašto muziejaus archyvas.
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Klėtyje sudėti įvairiausi senųjų laikų namų apyvokos daiktai: senieji šviestuvai, žibaliniai žibintai,
„liktarniomis“ vadinti, raktai, spynos, dėžės, lagaminai, kubilai, vyžos, indai, puodai, puodynės, mediniai prietaisai skalbiniams lyginti – kočėlas ir rintis, ir
juos pakeitę metaliniai sunkūs lygintuvai – „prosai“,
skrynios, kuparai, statinės alui laikyti, virduliai „samovarai“... Lentynose guli senos religinės knygos,
maldaknygės, kryžiai, religiniai paveikslai. Čia stovi
ir senovinis mokyklinis suolas, akį traukia daug senų
radijo imtuvų. Prie senos lovos pastatyti du skirtingų tipų mediniai senoviniai lopšiai, viename iš jų
kūdikystėje supęsis ir pats sodybos šeimininkas Antanas Tunaitis.
Sodybos šeimininkai savo žemės laukuose radę
keletą akmeninių kirvukų, įrodančių, kad šiose apylinkėse aisčiai apsigyvenę jau labai seniai.
Į didžiulę klėtį visi eksponatai jau nebetelpa. Jie
persikelia į senąją daržinę, pastatytą dar 1879 m.
Šioje daržinėje sodybos šeimininkai priglaudė ne
seną, bet didžiulę ir įvairią laikrodžių kolekciją, taip
pat vazų, ąsočių, senų vaikiškų žaislų ir lėlių. Šioje
erdvėje vyksta šeimos ir bendruomenės susitikimai,
renginiai, šventės.
Ilgus metus sodyboje gyveno ir Joanos Tunaitienės mama, tautodailininkė Veronika Siminonienė. Ji
audė rankšluosčius, lovatieses, pagalvėles, kilimus,
užuolaidas, takelius, juostas. Savitas stilius, įdomūs

raštai, įvairi audimo technika atsiskleidžia tautodailininkės darbuose ir puošia sodybos erdves. Savo
darbais audėja perteikė meilę gamtai, juose daug
medžių, gėlių, be to, audė bažnyčias, koplytstulpius,
įvairius lietuviškus ornamentus. Jos darbai ir modernūs, ryškūs, stilingi. Anksti jaunystėje pradėjusi austi
Veronika Siminonienė „taukšėjo“ audimo staklėmis
iki gyvenimo pabaigos, o mirė sulaukusi 98 metų.
Senolė iki gyvenimo pabaigos mokė muziejaus lankytojus audimo paslapčių, garsėjo kaip puiki deklamuotoja ir istorijų pasakotoja, buvo charizmatiška
ir atvira pasauliui asmenybė. V. Siminonienės senos
didelės audimo staklės – vienas iš didžiausių ir įdomiausių muziejaus eksponatų, kurį galima išbandyti, prisėdus pasimokyti austi. Šeimininkai saugo ir
kitus audimui naudotus prietaisus ir priemones: ratelius siūlams verpti, sukti, verpstes, nytis, šaudykles.
Tunaičių sodyba – įdomi ir užburianti patirtis, kuriame vietą ras ir protėvių naudoti buities ir
ūkio rakandai, ir kolūkių laikų apylinkės gyventojų
daiktai, indai, baldai, audiniai, ir felčeriui, kirpėjui,
tarnautojui priklausiusios darbo priemonės, karo
laikų šalmai. Viskas, kas žmonėms nebereikalinga,
bet liudija apie buvusį gyvenimo būdą ir tam tikrą
istorinį laikotarpį, atkeliauja į Tunaičių sodybą ir randa čia savo vietą. Svetingi šeimininkai priima visus
lankytojus nemokamai ir džiaugiasi besidominčiais
krašto praeitimi.

Fotografavo Darius Baltakys. Rokiškio krašto muziejaus archyvas.
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Kriaunų etnografinis muziejus
Muziejininkas

Gytis Gruzdas
Kriaunų centre, šalia aikštės, ko gero, pačiame
gražiausiame miestelio pastate įsikūręs Kriaunų
etnografinis muziejus, Rokiškio krašto muziejaus
padalinys. Prieš Pirmąjį pasaulinį karą pastate buvo
karčiama – dviejų galų, apmūryta akmenimis ir
dengta čerpėmis. Tarpukario laikotarpiu karčiamą
nupirko Jonas Kralikas iš Baršėnų k., čia atidarė krautuvę ir pieno supirkimo punktą. Sovietinės okupacijos laikotarpiu pastatą nacionalizavo: įkėlė biblioteką, kultūros namus, kontorą. 1985 metais nuspręsta
pastatą suremontuoti ir įkurti muziejų. Pradėjus
remontą išgriuvo sienos, todėl likusi statinio dalis
buvo nugriauta ir ant tų pačių pamatų pastatytas
naujas dviaukštis pastatas, panašus buvusįjį.
1987 metais prasidėjo muziejaus kūrimo darbai.
Pirmoji muziejaus vedėja buvo Algimanta Raugienė, garsinusi ne tik muziejų, bet ir visą Kriaunų kraštą. Per trejus metus Kriaunų apylinkėse ji surinko
apie 4 tūkstančius eksponatų – etnografinės ekspozicijos branduolį. 1991 metų balandžio 13 dieną
muziejus atvėrė duris lankytojams.

Aukštaitiškos kaimo gryčios interjeras. Fotografavo Gytis Gruzdas.

Dabar muziejaus fonduose – apie 12 tūkstančių
eksponatų. Ypač vertinga senovinė kaimo išradėjų dirbinių kolekcija: mašinos linų sėmenims malti, sėmenų aliejui spausti, kojomis minamos kalvio
dumplės, XIX a. pab. kopūstų pjaustymo mašina,
keltuvai, bulvių tarkių ir sulčių spaudimo įrenginys,
spąstai ir dar daug įvairių mašinų ir įrenginių. Muziejuje įrengtas XX amžiaus pradžios kaimo trobos
interjeras. Ekspozicijose gausu šio krašto valstiečių
įrankių, buities reikmenų, amatininkų dirbinių. Istorijos salėje – ekspozicijos apie Kriaunų krašto praeitį
ir įžymius žmones. Muziejuje atspindėta šimtametė
žvejybos amato ir verslo patirtis, keičiantis lankytojų
įpročiams ekspozicija patobulinta pasitelkiant naujas technologijas. Rokiškio krašto muziejus dalyvavo ES projekte, skirtame nematerialiajam paveldui ir
amatams populiarinti. Įrengtas naujas informacinis
terminalas ,,Žvejybos amatas“, skirtas pritraukti vaikus ir jaunimą. Jame nemažai animacinių dalykų.

Kriaunų kaimo išradėjų įrenginiai. Fotografavo Gytis Gruzdas.
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Darbo įrankiai ir buities reikmenų ekspozicija. Fotografavo Gytis Gruzdas.

Audinių ir skrynių ekspozicija. Fotografavo Gytis Gruzdas.
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Interaktyvi žvejybos įrankių ekspozicija. Fotografavo Gytis Gruzdas.

<< 0 >>
Antrajame muziejaus aukšte – keičiamų parodų
salė, vyksta renginiai, yra nuolatinė rankinių ekspozicija. Eksponuojamos XX a. pradžios, tarpukario,
sovietinės, etnografinės ir rankų darbo rankinės.
Muziejaus fonduose sukaupta apie 300 rankinių.
Dalyvaujame kultūros ministerijos projekte „Kultūros pasas“, siūlome dvi edukacines programas.
Vesdami edukaciją „Vaško kumelaitė, lino uodegaitė“ papasakojame žvakės atsiradimo istoriją,
jos reikšmę krikščionių tikėjime. Pamokome, kokias žvakes pasirinkti, kad jos nekenktų sveikatai
ir aplinkai. Dalyviai apžiūri apšvietimo priemones,
naudotas iki XX a. vidurio, iki atsirandant elektrai.
Sužino, ką reiškia liktarnia, žibinčius, gazelis. Pabaigoje pamokome pasidaryti dagtį ir žvakutę.
Edukacijoje „Taip gyveno mūsų senoliai“ lankytojų laukia pažintis su senaisiais amatais, amatininkų
įrankiais ir dirbiniais, kaimo išradėjų pagamintais
prietaisais ūkio darbams ir buičiai, buities rakandais. Dalyviai sužino praeityje naudotų įrankių ir
daiktų paskirtį, įrenginių veikimo principus; kokia
buvo kaimo žmonių buitis, darbai ir kasdienybė.
Patys galės kočioti skalbinius, naščiais nešti krepšius su bulvėmis. Kiekvienas dalyvis nusikaldins
Kriaunų miestelio jubiliejinę monetą.
Mus surasti labai nesunku: gražios, iš akmenų
mūrytos sienos, ryškus, iš toli matomas stogas ir
didžiulės, ryškiaspalvės piliarožės šalia muziejaus,
pražystančios kaip tik turistinio sezono atidarymo
proga! Pasistengsime, kad iš Kriaunų etnografijos
muziejaus kiekvienas išsivežtų ne tik po dalelę
mūsų nuostabaus krašto istorijos, bet ir šiltų įspūdžių.

Sulčių spaudimo mašinos. Fotografavo Gytis Gruzdas.

Kopūstų pjaustymo įrenginys, sukurtas kaimo išradėjų. Fotografavo
Gytis Gruzdas.

Kalvio dirbtuvės įrenginys kojomis minamas žaizdras. Fotografavo
Gytis Gruzdas.
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Asta Keraitienė
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