
„Arba niekur iš Lietuvos 
neišvažiuos“, - paklaustas, kas 
emigrantus skatintų grįžti 
namo, svarsto Telšių „Alkos“ 
muziejaus edukatorius Vygantas 
PAuLAuskAs, pats kelerius 
metus krimtęs emigranto 
duoną. Pabūti užsienyje, 
sako, gal ir sveika, tačiau nuo 
Tėvynės niekur nepabėgsi. 
Ypač jeigu tave mylėjo tėvai.

Ieškojęs, bet neradęs laimės už 
Atlanto stiklo apdirbimo specialis-
tas džiaugiasi, jog turėjo kur su-
grįžti. Jis dėkingas prieš kelerius 
metus išėjusiam amžinybėn savo 
tėvui, garsiam Žemaitijos tautodai-
lininkui Jonui Paulauskui, stipriai 
pririšusiam sūnų prie gimtųjų na-
mų. Todėl jis šiandien svarsto, kad 
daugelis tautiečių ryžtasi emigruo-
ti, nes jiems nematomų saitų su 
gimtine nenutiesė tėvai.

Stiklo dizaineris su žmona ir 
dviem sūnumis prieš penkiolika 
metų pasirinko Kanadą. Nesako, 
kad išvyko ieškoti laimės. Grei-
čiau pasidavė įkalbėtas bičiulio ir 
norėdamas pajusti „ką nors nau-
ja“. Kažin ar būtų tas noras greitai 
išsipildęs ir apskritai ar kada nors 
jis būtų palikęs Lietuvą, jeigu ne 
pastabi Kanados konsulė. Diplo-
matė, pas kurią pokalbio pateko 
telšietis, prisiminė viename žur-
nale mačiusi straipsnį apie V.Pau-
lauską - taikomosios dekoratyvi-
nės dailės dailininką, stiklo meni-
ninką. Tai ir atvėrė šeimai duris į 
Kanadą - leidimas gyventi greitai 
buvo gautas.

„Ko tu ten ieškojai ir kokio vel-
nio grįžai? Manęs to daug kas klau-
sia, - pašnekovas prisipažįsta šitai 
girdėjęs daugel kartų.“

- Ką galvojai, ko tikėjaisi pa-
likdamas Lietuvą?

- Galvojau - ką tu darai, ką tu 
ten rasi? Skridome į nežinią. Ka-
nadoje pradėjome gyvenimą, kaip 
sakoma, nuo adatos ir pagalvės. 
Gavau darbą iš pradžių stiklo stu-
dijoje, paskui įkūriau savo studiją. 
Britų Kolumbijoje, netoli Vankuve-
rio, kur įsikūrėme, tikrai gražu. Jei 
nori slidinėti, - visad užsidirbsi 
šimtą dolerių, - ir po 40 minučių tu 
jau esi ant kalno. Bet gyvenime ne 
viskas yra grožis ir pinigai. Kas yra 
Lietuva? Ne kalnai, ne tik žolynė-
liai ir ne ežerų plotai, o daugiau 
draugai, aplinka, giminės, tėvai. Pa-
siilgsti. Gal ir banali frazė, bet ir 
kapeliai. Po kelerių metų pajutau, 
kad nebegaliu be draugų, nebegaliu 
be Žemaitijos. Kad ir kaip ten gra-
žu, bet nieko nėra gražiau už Ger-
mantą, už Lūkštą. Ilgėjausi senų 
tėvų. Sugrįžome ir džiaugiuosi. Po-
tyriai įdomūs ir to reikėjo. Kartais 
reikia, kad žmogui kas įgnybtų. Aš 
įgnybau sau. Po to į daug ką žiūri 
kitaip.

- Ar ir sūnūs neprieštaravo 
sugrįžimui?

- Jeigu jie iš Lietuvos būtų iš-
važiavę mažesni, gal būtų buvę ki-
taip. Bet Vainius išvažiavo po aš-
tuonių klasių, o Paulius - vyresnis. 

Jie pritarė grįžimui. Pamatė, kaip 
gyvena žmonės kitur, tai jiems ge-
ra patirtis. O čia jie jaučiasi gerai. 
Ir aš džiaugiuosi, kad jie Lietuvoje. 
Prisimenu, kaip manęs laukdavo 
namuose. Smagu būdavo išgirsti 
tėvo klausimą, ar jau pirtį kurti, ar-
ba mamos - ar žirnius jau virti? Tai 
neapsakoma. Dabar aš taip pat lau-
kiu savo vaikų. Gyvenime viskas 
kartojasi. Kai sulaukiu skambučio, 
kad sūnūs atvažiuoja, man beveik 
kaip šventė. Mes kartais neverti-
name to bendravimo, kai esame vi-
si krūvoje. Gal ir todėl, kad yra lau-
kiami, mūsų vaikai iš Lietuvos iš-
važiuoti nenori.

- Dabar emigrantus valdžia 
žodžiais vilioja grįžti namo, bet 
daugelį stabdo tai, dėl ko jie pa-
liko gimtinę, - neturėjimas ga-
rantijų, kad čia gaus padorų 
darbą. Ar sunku buvo grįžus 
rasti darbą?

- Man pasisekė, aš įsidarbinau 
Varniuose, Žemaičių vyskupystės 
muziejuje. Čia turėjau vaikų dai-
lės studiją. Buvome neblogai įsi-
siūbavę. Tai buvo gražus laikas, 
pajutau kaimo vaikus. Jie būdavo 
ne tik iš Varnių, iš aplinkinių kai-
melių tėvai į studiją veždavo. Pa-
mačiau, kad kaimo vaikai yra daug 
nuoširdesni, atviresni nei miesto. 
Mokiau juos daug ko. Lipdėme, 
valcavome molį, tapėme ant rel-
jefinio stiklo. Keistas tas žaidimas 
būdavo. Akis užriši, duodi minkš-
tą pieštuką, o jie piešia, ką nori. 
Paskui žiūrime, ką toje makalynė-
je galima įžiūrėti. Rengdavome 
išvykas į gamtą, į Lūkšto ežero 
pakrantę. Parsinešdavome gamti-
nės medžiagos, prie Varnelės 
upelio rengdavome plenerus. Jau-

čiausi jiems reikalingas. Laukda-
vau tos dienos, kada važiuosiu pas 
juos. Laukdavo ir jie, kada atva-
žiuos mokytojas. Mato, kada at-
važiuoja raudona mašinėlė, jie at-
bėga, puola man į glėbį. Negaliu 
sakyti, kad važiuodavau į darbą. 
Kaip sakydavo tėvas, savo kryžių 
nešti nesunku. Bet po reorgani-
zacijos mus prijungė prie Telšių 
„Alkos“ muziejaus, aš tapau mu-
ziejininku edukatoriumi. Sąvoką 

„dailininkas“ jau tenka pamiršti. 
Dabar skambina man tie vaikai: 
„Kur, mokytojau, dingot?“ O ką 
jiems pasakyti? Pažadu, kad dar 
susitiksime.

- Bet edukacinės programos 
„Alkoje“ irgi neleidžia atitrūk-
ti nuo vaikų?

- Dabar visai kas kita. Dabar 
atvažiuoja į muziejų dvidešimt vai-
kų, jiems reikia viską padaryti grei-
tai, čia ir dabar. Aš esu dirbęs ir su 
internato auklėtiniais. Jie, kaip ir 
kaimo vaikai, taip pat nuoširdūs, 
labiau prisiriša. O miesto vaikai ki-
tokie. Aš nemėgstu piršti jiems sa-
vo minčių, duodu visišką laisvę. Ir 
matau, kas jų galvose. Žinote, kas? 
„Nike“, „Adidas“ ir panašiai. Dabar 
prasidėjo visokie pokemonai. Žiū-
rėk, piešia kažką ir prie viso šito 
įkiša pokemoną. Miestiečių verty-
bės jau kitokios.

- Esate užkietėjęs žemaitis. 
Gyvenate žemaičių sostinėje. 
Man Telšiai - vienas gražiausių 

miestų, gražiai sutvarkytas. 
Gera gyventi tokioje aplinkoje?

- Telšiai labai susitvarkė. Aišku, 
Vilnius yra Vilnius, centras - gražu. 
Bet pereik kelias gatveles tolyn 
nuo stoties rajono - liūdnas vaiz-
das. Gal per drąsiai sakau, bet ir 
Kaune per du metrus nuo stoties 
gali rasti tą patį, kas buvo prieš 30 
metų. Daug kas laidoja provinciją. 
Man atrodo, kad Lietuvoje maži 
miesteliai turi perspektyvą. Aš ma-

nau, kad provincijos laidoti nerei-
kia. Tik reikia mokėti parodyti, ką 
joje turime vertingo. Žinoma, ten 
sunku rasti darbą, bet daug priklau-
so ir nuo vietinės valdžios. Ir, aiš-
ku, nuo žmonių, kurie ten gyvena. 
Taip ir Telšiuose buvo. Gerai pa-
žįstu architektą Algirdą Žebrauską. 
Jam telšiškiai turi būti dėkingi, nes 
jo dėka miestas išgražėjo. Pažiūrė-
kite, kiek turistų pritraukia, sve-
čiui ne gėda parodyti. Žinoma, vis-
ką reikia mokėti pristatyti. Jeigu 
su ekskursijų vadovu Algirdu Da-
ciu pasivaikščiotumėte po Telšius, 
daug apie žemaičių sostinę sužino-
tumėte. Jis apie kiekvieną plytą 
gali pasakyti, kur ji pagaminta. Ar-
ba tokio patrioto kaip Stasys Kas-
paravičius, Žemaičių kultūros drau-
gijos pirmininkas, reikia paieškoti. 
Telšiams pasisekė, kad turi tokius 
žmones.

- Ne paslaptis, kad Tel-
šiams susitvarkyti padėjo eu-
ropiniai pinigai. Daug kas sa-
ko, kad mes ne ten tuos pini-

gus kišome, kad reikėjo ver-
čiau darbo vietas kurti, o ne 
trinkelėmis parkus, šaligat-
vius ar paežeres kloti. Ką ma-
note, kurie teisesni?

- Žinoma, būtų gerai, jeigu būtų 
buvę galima Telšiuose atgaivinti 
„Masčio“ mezgimo fabriką. Kiek-
vienas miestas juk turėjo pramonę. 
Suprantu, kad tokiu mastu jau to 
padaryti neįmanoma. Bet dabar 
miestas išpuoštas ir jame gera. O 
kai gera, tai jau ir išvažiuoti nesi-
nori. Pas mane viešėjo pažįstami 
šiauliečiai. Pasivaikščiojome po 
miestą, Masčio pakrantėmis, o kai 
lipo į traukinį išvažiuoti, sako: „Ne-
benorim grįžti į Šiaulius.“ Aš ma-
nau, tos trinkelės irgi šį tą reiškia. 
Kiek žmonės gavo darbo vietų. O 
dabar, kai jos sudėliotos, aplinka 
traukia žmones. Jie čia nori gyven-
ti, todėl kabinasi, kuria kad ir ma-
žus verslus, bet juda pirmyn.

- Kad ir ką kalbėtume, aplin-
ka, žinoma, gražu, bet žmo-
nėms, kad jie čia liktų arba kad 
grįžtų, reikia kažko daugiau...

- Taip, čia nėra lengva. Reikia 
suvokti, kad konkurencija yra ne tik 
užsienyje. Vieną, antrą, trečią dieną 
pamiegok ilgiau, ir taškas. Negerai, 
kad viskas Lietuvoje daroma per 
partijas. Jeigu nori ko nors pasiekti, 
stok į partiją. Gali iškilti su ja, bet 
gali ir kristi. Žmonės tai žino, bet 
vis tiek grįžta. Tai, galvoju, priklau-
so nuo to, kodėl tu išvažiuoji. Jeigu 
sienų dažyti, vienas dalykas. Gerai, 
tu uždirbsi, bet kaip paskui aiškėja, 
ne viskas yra pinigai. Juk norisi dau-
giau. Ne aš pirmas ir ne vienintelis 
grįžau. Vien kiek aš pažįstu gana ži-
nomų žmonių. Aktorius Sakalas Už-
davinys malėsi vienuolika metų, - 
grįžo. Režisierius Arvydas Lebeliū-
nas, režisierius ir aktorius Stasys 
Baltakis - taip pat. Aš manau, kad 
prisirišimas prie Tėvynės labai 
daug priklauso nuo tėvų. Jeigu tė-
vai su tavimi elgėsi šalčiau, tai ir 
vaikai eis šaltyn ir tolyn. Aš nuo 
vaikystės buvau šalia tėvo. Mano 
tėvas anais laikais daug bendrau-
davo su kunigais, bet turėjo savo 
dievulį. Jo dievulis buvo varstotas. 
Jis daugiau meldėsi varstotui, savo 
darbui. Kur buvęs kur nebuvęs vis 
jo dirbtuvėse sukdavausi. O tėvas 
buvo mažosios drožybos vos ne 
pradininkas, gerbiamas žmogus. 
Drožė rankšluostines, dekoraty-
vines lėkštes, šaukštus, klumpes. 
Visas „Lietuvos“ ansamblis buvo 
apautas tėvo skobtomis klumpė-
mis. Dar ir dabar sulaukiu skam-
bučio su klausimais, kur galėtų 
įsigyti klumpių. Kai tėvas išėjo iš 
gyvenimo, aš kokių porą metų jau-
čiau už nugaros, kad jis yra. Aš 
padėjau kurti tėvui Ablingos me-
morialą, su tėvu dalyvavau įren-
giant Čiurlionio kelią. Dirbau kar-
tu Raganų kalne, irgi drožiau. Tai 
man daug davė. Pokalbiai su dva-
singais žmonėmis, pažintys, pasi-
sėdėjimai su jais labai pririša. Kai 
tu tai esi pajutęs, to nepamirši, bū-
tinai norėsi grįžti.

Kalbėjosi Jaunius POCIUS

Mylintys tėvus vaikai sugrįžta

 � Jeigu tėvai su 
tavimi elgėsi 
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Apie tai ŽALGIRIO NACIONA-
LINIO PASIPRIEŠINIMO JUDĖ-
JIMO apskritojo stalo diskusijoje kal-
bėjo buvęs Lietuvos laisvės lygos 
Kauno skyriaus vadovas Arnoldas 
TAUJANSKAS, Seimo Nacionalinio 
saugumo ir gynybos komiteto pirmi-
ninkas Artūras PAULAUSKAS, vie-
na iš „Respublikos“ rengiamų Na-
cionalinių vertybių apdovanojimų 
organizatorė Nida BINKAUSKĖ ir 
žurnalistas Vilius KAVALIAUSKAS. 
Diskusiją vedė žalgirietis Gediminas 
JAKAVONIS.

G.JAKAVONIS: Artūro Pau-
lausko biografijoje nėra jokio 
valstybinio apdovanojimo. Vis 
dėlto jūs buvote pirmasis gene-
ralinis prokuroras. Saugumo 
komitete dirbant matyti, kiek 
dabar yra valstybinių, ministe-
rijų, žinybinių apdovanojimų. 
Kai kariškiai, kurie nedalyvavę 
misijose, turi krūvas tų ženklų.

A.PAULAUSKAS: Neturiu jo-
kių nuoskaudų. Dažnai dirbau tokį 
darbą, kur reikėjo kitiems teikti ar 
inicijuoti apdovanojimus. Bet aš tu-
riu kitus apdovanojimus, kurie man 
yra daug svarbesni.

Prisimenu, kai per Sąjūdžio suva-
žiavimą visi atsistojo ir pagerbė mane, 
tada nepriklausomą prokurorą, už pir-
mus mūsų veiksmus. Šitai aš atsime-
nu visada, ir man atrodo, kad tokį ap-
dovanojimą ne kiekvienas dar turi.

Dėl apdovanojimų. Labai lako-
niškai apibrėžti kriterijai, dėl ko 
žmogus apdovanojamas. Iš tiesų 
yra atskirta, kada žmogus apdova-
nojamas už karinius nuopelnus, ka-
da už taikią, civilinę veiklą, už ypa-
tingą pasiekimą darbe ar kūryboje. 
Apdovanojimai yra skirstomi pagal 
tam tikrus kriterijus, lygius.

Manau, kad tas ratas subjektų 
yra labai siauras, iš esmės tai yra 
valstybės politikai, pareigūnai. Aš 
nematau, kad tai galėtų inicijuoti 
visuomeninės organizacijos ar ko-
kia žmonių grupė, ar net vienas 
žmogus, nes tai yra tik iniciatyva.

Tai yra labai apribota, netgi nu-
rodant, kokius apdovanojimus gali 
siūlyti krašto apsaugos ministras, 
vidaus reikalų ministras. Net ne 
visus apdovanojimus.

Mane nustebino ir slaptumas 
priimant sprendimą. Parašyta, kad 
posėdžiai pas apdovanojimų kan-
clerį yra slapti, nevieši. O tai, kas 
ten vyksta, lieka už uždarų durų. 
Sakykim, dėl ko žmogus nebuvo 
apdovanotas ar dėl ko buvo apdo-
vanotas. Atvirkščiai, reikia daugiau 
viešumo, kad žmonės žinotų.

Dabar, kai ateina šventės diena, 
paskelbia gana didelį apdovanojimų 
sąrašą, matosi televizijoje kai kurie 
vardai ir pavardės, veidai. Nebeaiš-
ku, už ką jie apdovanojami.

Prisimenu, vienas žurnalo re-
daktorius net priėmė tokias taisyk-
les. Pirmas punktas buvo, kad pre-
mija mokama ne už atėjimą į darbą. 
Turi būti kažkokie ypatingi nuopel-
nai. Jeigu tu gerai dirbi ar kuri, tai 
tavo toks darbas. Tu turi padaryti 
kažką ypatingo, atkreipti dėmesį.

Dabar dažnai apdovanojama už 
eilinius darbus, kurie niekuo neiš-
siskiria. Arba dažnai sako: jis turi 
valstybės premiją, valstybinį apdo-
vanojimą. Lyg nuo to jis gali gauti 
ir tą valstybinį apdovanojimą.

G.JAKAVONIS: Ilgus metus 
į „Respubliką“ žmonės siųsda-
vo pasiūlymus, ką jie mato na-
cionalinėmis vertybėmis. Tai 
buvo pačių žmonių siūlyti 
varian tai. Kaip įvertina valdžia 
ir kaip įvertina patys žmonės?

N.BINKAUSKĖ: Labai stipriai 
pradėjome šį projektą, galvodami 
apie visą Lietuvą, apie valstybinius 
apdovanojimus. Įtraukėme pradžio-
je kultūros namus, kreipėmės į 
Švietimo ir mokslo ministeriją. Da-
rėme didelius plakatus mokyklose, 
universitetuose. Labai norėjome 
įtraukti visus mokytojus, kad jie ra-

gintų pradėti nuo mokinių, kad jie 
savo miestelyje ieškotų vertybių. 
Kad mokytojai iškeltų temą, sakytų, 
kad mūsų miestelyje yra ar tas pas-
tatas, ar žmogus vertybė. Spauda 
yra puiki erdvė tai paviešinti.

G.JAKAVONIS: Būdavo pa-
skelbti metai, būdavo laiko tar-
pas, per kurį žmonės internetu 
balsuoja, išrenka nugalėtojus.

N.BINKAUSKĖ: Kaip Vyriau-
sybė priiminėja įstatymus, lygiai taip 
pat, mano manymu, apdovanojimai 
turi būti rengiami per vieną įstaigą. 
Būtinai šalia turi būti spauda, kad 
žmonės, paskaitę aprašymą, kam 
ruošiamasi įteikti apdovanojimą, po 
to dar galėtų balsuoti internetu.

Labai liūdna, kad tokios inicia-
tyvos nepriėmė Švietimo ir moks-
lo ministerija. Mes neatėjome su 
šituo projektu ir į televiziją. Mus 
tada, atrodo, priėmė BTV, bet mes 
norėjome būtent į LRT, ir ši tele-
vizija mūsų nepriėmė.

Norėjome, kad būtų viena spau-
da, televizija, internetas. Tada iš tik-
rųjų viskas eina per vienas rankas ir 
skaidriai. Mes rašome informaciją, 
kas ir už ką būtų teikiamas apdova-
nojimams. Žmonės tada netgi vieni 
kitus per gimines, draugus agituoja. 
Jie pasiskaito ir kartu balsuoja.

V.KAVALIAUSKAS: Pritariu 
mintims dėl keisto slaptumo. Vis 
dėlto ordinas yra valstybės ir piliečio 
santykis. Kaip vertinamas pilietis, 
jo darbai valstybės atžvilgiu. Ir ma-
nau, kad tai labai didelis ir labai svar-
bus pilietiškumo kėlimo instrumen-

tas. Kad mes būtume visi aktyvūs, 
kažką darytume savo valstybei.

Rašėme, kad būtų numatyta ap-
dovanojimų taryba. Kad ji išlaikytų 
kartelę, kad į ją įeitų apdovanoti as-
menys, kad jie žinotų, kokie turėtų 
būti reikalavimai, tikrai ne žemesni.

Ir staiga mes pajutome, kad vis-
kas to dingstimi tapo slapta. Kadan-
gi parašyta „posėdžiai slapti“. Ati-
tinkamai niekas nežino, kaip bal-
suota, kas diskutuota. Ir dabar mes 
net nežinome, už ką apdovanoja.

Mano nelaimė, aš dabar rašau 
knygą apie naujus valstybės apdova-
nojimus. Knyga šiuo metu yra 1700 
puslapių. Norėjau parodyti, kad mes 
apdovanojame iš tikrųjų labai daug 
padariusius žmones. Aprašinėjau jų 
visokius žygdarbius, už ką jie tai gavo. 
Ir viskas pasibaigia 2005 metais. Da-
bar jau negaliu pamatyti pristatymo.

Prezidento dekrete net nepa-
rašyta, už ką apdovanojama. Na, 
parašyta „už nuopelnus Lietuvai 
apdovanojamas ordinu“. Išvis ka-
lambūras. Neparašyta netgi tavo 

diplome, kurį tu gauni. Ir diplome 
neparašyta net laipsnis. Parašyta, 
kad tu apdovanojamas ordinu.

Ko gero, esame vienintelė pasau-
lyje valstybė, kuri nerašo, kuo esi 
apdovanojamas. Taip patogiau, kad tu 
nesuklysi ar ne tą laipsnį parašysi.

Deja, tarp tūkstančių apdova-
notų žmonių turime apsišaukėlių. 
Puikiai žinome, kad tai apsišaukė-
liai, reikėtų atšaukti, bet niekas ne-
nori to padaryti, nes tada reikėtų 
pripažinti, kad galima suklysti net-
gi tokiu lygiu. Kaltė yra tų, kurie 
pristato tuos apsišaukėlius.

G.JAKAVONIS: Kiek žinau, 
čia kalbate apie Vyčio Kryžiaus 
ordinus.

V.KAVALIAUSKAS: Manau, 
kad tarp Sausio 13-osios medalių, 
kurių, rodos, yra 3700, yra padary-
ta klaidų. Bet kaip nuėjo, taip nu-
ėjo. Atgal negrįžtama.

Labai norėtųsi palinkėti, kad 
valstybės apdovanojimų taryboje 
būtų žmonių, išmanančių istoriją, 
prisimenančių tuos įvykius.

Žmonės tais laikais padarė di-
džiulį žygdarbį. Yra tokių, kuriuos 
paskui gaudė, mušė, ir niekas jau jų 
neprisimena. Dabar visi prisimena 
kažkokias legendas ir pagal tas legen-
das reikalauja sau apdovanojimų. Ne-
noriu net minėti tokių baisių atvejų.

Neseniai kreipėsi į Vyriausybę 
žmogus ir prašė jį apdovanoti, nes 
jis nešiojo kavą kažkokiame mies-
telyje sėdintiems savanoriams, gal-
vojo, kad gali kas nors juos pulti. 
Patys savanoriai tai neapdovanoti. 
O čia nori apdovanoti, kad jiems 
kavą nešiojo.

G.JAKAVONIS: Visi žino, 
kad nėra geri Seimo ir prezi-
dentės santykiai. Valstybinės 
šventės proga prezidentė ordi-
nais apdovanoja savo štabo va-
dovą. Manau, bet kuris, pakri-
tikavęs prezidentę, iš preziden-
tūros šitoje kadencijoje negaus 
jokio apdovanojimo. Kodėl 
vyksta tokie dalykai?

A.TAUJANSKAS: Apskritai 
šiandien yra pamestos vertybių ko-
ordinatės. Tai puikiai mato visi. Na-
tūralu, kad ir tos vertybės vertina-
mos pagal atitinkamą supratimą.

Apdovanojama turėtų būti ne 
už kavos puodelio pernešimą. Ge-
rai, kad dar nėra prierašo „per 
fronto liniją apšaudant“. Galima ir 

tai pridėti. Sako, dažniausiai atsi-
mena tie, kurie patys nėra ten bu-
vę, ir tai, ko nėra buvę.

Dėl prezidentūros. Ten kiti tiks-
lai, kita aplinka. Jiems gal atrodo, 
kad jeigu žmogus bus savaip pa-
gerbtas, įvertintas, jis įgaus svorio, 
kokybę, atitinkamai ir išorėje jo dar-
bas atrodys svaresnis, rimtesnis.

G.JAKAVONIS: Prisiminki-
me garsiąją 1989 metų akciją, 
kai vyrai padėjo armijos kari-
nius bilietus. Tuo metu tai buvo 
gana rizikingas veiksmas, galė-
jęs turėti pasekmių ir nulėmęs 
mūsų Nepriklausomybės likimą.

A.TAUJANSKAS: Pasirinko-
me rugpjūčio 3 dieną, kuri taip pat 
simboliškai yra mūsų įtraukimo į 
sąjungos sudėtį data. Kaip žinome, 
tuo metu Lietuvoje jau lankėsi 
SSRS deputatų grupė, kuri rengė 
naują sąjunginę sutartį.

Vadinasi, mes tą reikalą pradė-
jome ne tik dėl asmeninių paskatų. 
Pavieniai asmenys jau dėjo tuos bi-
lietus ir anksčiau Šiauliuose, bet 
tai buvo be pasirengimo, be aiškios 
formuluotės, dėl ko jie taip daro, ir 
be aiškaus adresato. Elementariai 
bilietai buvo grąžinami.

O pirmasis savanoris ypač buvo 
prieš karinių bilietų akciją, pavadino 
tai provokacija. Aš ir nekritikuoju, 
tik kalbu apie pirmuosius savano-
rius. O pirmasis savanoris buvo ka-
tegoriškai prieš boikotą, nors tai bu-
vo pagrįsta tarptautine teise.

Staiga 1991 metų vaikinus, ku-
riuos neaišku kas įkišo į psichiatrijos 
ligonines, neaišku, dėl ko sumušė ir 
kaip baigėsi, atskyrė nuo tų, kurie 
vadovavosi tarptautine teise, padėjo 
karinius bilietus ir lūžio metu padarė 
svarbų žygį. Čia ne mano išmąsty-
mai, čia pažymėta spaudoje, ir Ame-
rikoje, ir kitur. Staiga juos kažkaip 
sureikšmino, aš nesakau, kad jų 
veiksmas buvo nereikšmingas, bet 
jie buvo davę priesaiką. Kaip žinoma, 
jeigu savanoriškai išeini tarnauti oku-
pacinėje kariuomenėje, kad ir kokia 
ji būtų, pabaik tarnybą ir grįžk į savo 
gyvenamąją vietą. Tuo keliu buvo ei-
nama. Mes raginome neiti iki šauki-
mo punkto, grąžinti bilietą.

Sklido raginimas nevykti į Rusi-
ją, esą vėlgi bus gaudomi tie, kurie 
atsisakė tarnybos 1990-1991 metais. 

Klausimas, kodėl grėsmės nėra 
tiems, kurie atsisakė tarnybos 1989-
1990 metais, o grėsmė atsiranda 
tiems, kurie pabėgo ar atsisakė tar-
nybos 1990-1991 metais? Ir mūsų 
pirmasis savanoris staiga prisimena 
Ženevos konvenciją ir okupaciją.

Dėl pensijų skyrimo teismas pa-
skelbė, kad tie, kurie išėjo iki 1990 
metų ir po 1990 metų, turi vienodas 
teisines pozicijas. Niekas neturi pir-
menybės. Štai aš esu net pasibrau-
kęs tą vietą. Žodžiu, tokio išskirti-
numo ir diskriminacijos negali būti.

Kodėl reikalas nutylimas ir nė-
ra apdovanojimų? Tris kartus krei-
piausi į I.Degutienę ir jos kompa-
niją, po to du kartus skambinau 
telefonu. Atsakė pakeltu tonu ir ga-
na įžūliai, kaip kanceliarijos dar-
buotojai nederėtų taip atsakinėti į 
interesanto klausimą. Leido su-
prasti, kad čia daugiau nerašinė-
čiau ir neklausinėčiau.

G.JAKAVONIS: Kodėl pre-
zidentūros apdovanojimai yra 
slapti?

A.PAULAUSKAS: Man atro-
do, kad tie apdovanojimai tapo ru-
tina. Atėjo šventė, reikia apdovano-
jimų. Kaip yra sakoma? Dabar mes 
neapdovanosime, palaukime šven-
čių. Bet jeigu žmogus tikrai padarė 
poelgį, kuris vertas apdovanojimo, 
ar reikia laukti kokios šventės? Tai 
tu ir apdovanok tą dieną.

Per šventes apdovanojamų as-
menų sąrašas man atrodo per ilgas. 
Čia, kaip senais laikais, vieną reikia 
apdovanoti iš medikų, kitą iš mo-
kytojų, kad būtų atstovaujamos vi-
sos kategorijos, ir tada gimsta toks 
ilgas sąrašas. Kai paskaitai, gal ga-
li suprasti tik tą, kuris gelbėja 
skęstančiuosius.

G.JAKAVONIS: Žūvančiųjų 
gelbėjimo kryžius.

A.PAULAUSKAS: Šitai aš su-
prantu. Žmogus išgelbėjo gyvybę 
ir jis yra apdovanojamas. Visi kiti 
kriterijai išplaukia, nelabai supran-
tami. Gal jis ir vertas apdovanojimo 
už visą gyvenimą, jo nuveiktą dar-
bą, kaip dažnai sakoma. Bet tai ta-
po rutina.

Man visada buvo keista, kad 
prezidentas dar nieko nepadarė, 
bet už tai, kad jį išrinko, jis gauna 
patį aukščiausią apdovanojimą. Gal 
būtų gerai, kad apdovanotų po ka-
dencijos. Tada galėtų  objektyviau 
vertinti, ką jis padarė. Meras išei-
damas palieka savo regaliją, o čia 
jau tau lieka visam gyvenimui.

Apdovanojimai buvo atimti tik ke-
turiems žmonėms - A.Paleckiui, J. Bo-
risovui, „Žuvėdros“ šokėjui M.Plio-
raičiui, kuris apsivogė, ir A. Aciui, ku-
ris grasino nužudyti žmogų.

V.KAVALIAUSKAS: Dar vie-
ną grąžino mūsų maratonininkė 
Ž.Balčiūnaitė.

A.PAULAUSKAS: Taip, dėl 
dopingo. Labai retai kada yra prii-
mami tokie sprendimai. „Rusijos 
geležinkelių“ vadas V.Jakuninas ir-
gi buvo apdovanotas. Ilgai tampė 
gumą, ar iš jo reikia atimti apdova-
nojimą, ar nereikia, paskui taip ir 
liko. Neaiškūs kriterijai, už ką V. Ja-
kuninas buvo apdovanotas, ką jis 
čia Lietuvai labai daug padarė.

Panašiai būna ir dėl pilietybės. 
Kitąkart negali paaiškinti, kodėl 
žmogus gavo pilietybę. Reikalingi 
kažkokie nuopelnai, supranti, kad 
jis turi lietuviškų šaknų. Bet kartais 
matai, kad žmogus nieko bendro ne-
turi su Lietuva, lietuviškai nemoka, 
bet jis gauna Lietuvos pilietybę.

G.JAKAVONIS: Kolega va-
rėniškis, ištraukęs keturis cis-
ternoje apsinuodijusius žmones, 
buvo TV3 projekto „Lietuvos 
garbė“ metu apdovanotas, o Žū-
vančiųjų gelbėjimo kryžiaus iš 
valstybės iki šiol negavo.

N.BINKAUSKĖ: Problema 
dažniausiai būna rasti, ką apdova-
noti. Reikėtų įpareigoti savivaldy-
bes, kad jos turėtų teisę iškelti ge-
riausią mokytoją, gydytoją, tegu tik 
siūlo. Nes dažniausiai tie žmonės, 
kurie nusipelno apdovanojimo, bė-
ga nuo to, slepiasi. Jie netgi neno-
ri, kad apie juos rašytų. O turi at-
sirasti tokie geradariai, kurie iš 
tikrųjų sakytų, kad tai yra mūsų 
miestelio pažiba, tai yra mūsų 
žvaigždė, ir juos aprašytų.

A.PAULAUSKAS: Jeigu mies-
telis tikrai pasakys, koks žmogus 
vertas apdovanojimo, tai ir tas ap-
dovanojimas turės kitą reikšmę. 
Žmonės sakys, kad gavo tas, kuris 
vertingiausias. O kitąkart važiuoji 
per miestelį, žmogaus, kuris gavo 
apdovanojimą, niekas nepažįsta arba 
nesupranta, už ką jis apdovanotas.

V.KAVALIAUSKAS: Ordinas 
duodamas už ypatingus asmeninius 
nuopelnus. Medalis gali būti už tai, 
kad tu dalyvavai Sausio 13-osios 
įvykiuose, galbūt kažką padarei 
kartu su kitais. Pavyzdžiui, daugia-
vaikės motinos jį gauna.

Prisimenu Alytuje Danieliaus 
Krakausko atvejį. Buvo prasiveržęs 
mazutas iš Baltarusijos, mūsų sa-
vanoriai šoko į Nemuną, darė ma-
zuto gaudykles, kad sulaikytų naf-
tos teršalus. Žmogus sušalo ir tą 
pačią dieną numirė. Tais laikais nie-

kam neatėjo į galvą apdovanoti. Da-
bar mes pristatėme, kad jis gautų 
vienintelį medalį, kuris skiriamas 
po mirties. Nedavė. Alytiškiams 
kaip legenda yra ta D.Krakausko 
istorija, Alytuje visi klausia kodėl. 
O čia, sako, paslaptis. Pasakykite 
man, kokia paslaptis, kad žmogus, 
žuvęs už Tėvynę, neapdovanojamas 
medaliu? Ne kokiu brangiu ordinu.

Paskambino iš vienos rinkimų 
apygardos. Žmogus išsikėlęs į Sei-
mą, profesionalus kariškis. Vienin-
telis dalykas, kuo jis gali pasidi-
džiuoti, - kad jis apdovanotas Vyčio 
Kryžiumi, aukščiausiu valstybės ap-
dovanojimu už narsumą. Jam liepė 
tai išbraukti iš plakato, sako, rekla-
ma. Tai kieno reklama - valstybės? 
Įstatyme yra parašytas konkretus 
straipsnis, kad žmogus turi teisę 
tam naudoti vizitines korteles, visa 
kita. Tai mes turime pradėti gėdytis, 
kad turime valstybės apdovanojimą.

G.JAKAVONIS: Šiauliuose po 
rekonstrukcijos vyko NATO ae-
rodromo atidarymas, buvo belgų 
misija. Eina generolas, turintis 
5-ias kaladėles už apdovanoji-
mus. Ir stovi mano pažįstamas 
žygeivis, kuris jų turi apie 30. 
Generolas žiūri nustebęs, kas čia 
per didvyris. O ten yra už žygius 
gauti apdovanojimai. Gal čia pa-
rodo žmogaus požiūrį į save ši-
tokia krūva, vos ne skydas?

V.KAVALIAUSKAS: Lietuvoje 
prieš karą, 1930 metais, buvo numa-
tytas leidimas, kad užsienio apdova-
nojimus galima nešioti tik turint pre-
zidento leidimą. 1935 metais leido 
nešioti Klaipėdos sukilimo medalį. 
Nes ligi tol viskas buvo slapta. Jeigu 
gavo tuos Klaipėdos medalius už 

slaptos misijos vykdymą, neleidžia-
ma buvo viešai pasakyti, kad mūsų 
kariškiai dalyvavo Klaipėdos sukili-
me. Buvo visokių slaptumų. Netgi 
Širvintų partizanai, kurie irgi buvo 
tie patys Lietuvos kariai, perrengti 
civiliais, buvo apdovanoti.

Manyčiau, turėtų būti šiek tiek 
kuklumo. Suprantu veteranus, tiek 
metų, dešimtmečių praėjo, jie net-
gi negalėjo nešioti. Jiems koks nors 
ženklas yra net valstybės simbolis.

G.JAKAVONIS: Esu apdova-
notas Lietuvos Nepriklausomy-
bės 10-mečio medaliu. Mano 
senelis buvo Mardasavo šaulių 
vadas, jam irgi davė tokį meda-
lį. Reikėjo susimokėti penkis 
litus, jis atsisakė, nes buvo di-
deli pinigai. Niekas neėmė.

V.KAVALIAUSKAS: Jūsų tas 
Nepriklausomybės medalis yra 
šiek tiek kitoks nei prieškario. 
Prieškariu buvo įteikta 30 tūkst., 
o šitų - 300. Dar ne visi 300. Skir-
tumas iš esmės didelis. Gaila, pas-
kui nepadarėme 20-mečio arba ko 
kito. Nors irgi buvo galima progą 
paminėti, pagerbiant žmones, ku-
rie valstybės raidoje kažką nuvei-
kė. Tiesiog nustojome. Vieną įstei-
gėme medalį, paskui - ne.

A.TAUJANSKAS: Jeigu būtų 
tęstinumas, tai būtų apdovanojimų 
legenda ir ji nenutrūkstamai tęstųsi. 
Tai būtų labai gražu ir garbinga. Ap-
dovanojimas turėtų prasmę, svorį. 
Artėja 2018 metai, vis tiek šimtmetis.

G.JAKAVONIS: Kaip valsty-
bėje šiuo klausimu įvesti tvarką?

A.PAULAUSKAS: Kažkaip 
priimta ir visi supranta, kad kariš-
kis gauna apdovanojimus. Civilis 
žmogus turi gauti apdovanojimą už 
tam tikrus pasiekimus, kurie būtų 
visiems suprantami. Tai neturėtų 
būti masinis reiškinys, kad atėjo į 
šventę, reikia surasti apdovanoji-
mą. Tai pakenks prestižui.

Iniciatyvos turi kilti iš apačios. 
Dabar sako, kad tai gali padaryti vi-
suomeninės organizacijos, bet jos 
turi pereiti filtrą, o tų teikiančių 
žmonių vis mažiau ir mažiau. Aš ga-
liu išvardinti: Vyriausybė, netgi ne 
premjeras, Seimo pirmininkas ir pa-
vaduotojai, krašto apsaugos minis-
tras, vidaus reikalų ministras. Ir, 
kaip rašoma, norint apdovanoti už-
sienio piliečius, reikia pasitarti su 
užsienio reikalų ministru. Ir viskas.

G.JAKAVONIS: Atrodo, pa-
sieksime, kad dar ir Briuselio 
leidimo reikės.

A.PAULAUSKAS: Visuome-
ninės iniciatyvos atsimuša į sekre-
toriatus, į padėjėjus, į patarėjus ir 
iki tų pačių pagrindinių žmonių 
sprendėjų neateina. O jau iki pre-
zidentūros juo labiau. Tai jeigu mes 
norime kelti prestižą, padarykime 
diskusiją. Žmonės, man atrodo, irgi 
noriai dalyvaus, rinks tuos vertus.

Savivaldybė net neturi teisės 
teikti. Tai kaip ji, rinkta žmonių, 
neturi teisės netgi pasiūlyti?

V.KAVALIAUSKAS: Ypač ro-
dant sektinus pavyzdžius. Jeigu mes 
nepasakome, už ką apdovanojama, 
tada niekas nežino, ką reikia pada-
ryti valstybei kitų žmonių atžvilgiu, 
kad tu būtum pastebėtas valstybės.

Pirmiausia mūsų apdovanoji-
mus reikėtų sureikšminti, kad jie 
iš tikrųjų būtų labiau vertinami. 
Kai rinkau tą medžiagą, staiga ap-
tikau, kad pas mus labiausiai ver-
tina, kai piliečiai šoka.

Labiausiai apdovanoti asmenys 
yra Klaipėdos „Žuvėdros“ vadovai, 
turi po keturis ordinus. Nė vienas 
Mokslų akademijos vicepreziden-
tas neturi ordino, akademijos pre-
zidentas turi labai prastą, jau nekal-
bu apie rektorius. Toks yra lygis, 
ką mes iškeliame, kas yra valstybės 
prioritetai, - šokis ir krepšinis.

1918 metai galėtų būti proga 
peržiūrėti mūsų sistemą, paregu-
liuoti įstatymą. Dėl garbingiausio 
mūsų apdovanojimo - Vyčio Kry-
žiaus ordino. Dabar pas mus padarė 
taip, kad yra narsus, narsesnis ir 
narsiausias. Dažniausiai narsiausias 
yra tas, kuris sėdi prie darbo stalo, 
laiku ateina pas žmoną pavakarie-
niauti, kuris gerai atlieka savo darbą.

Kai Česlovas Jezerskas gavo 
patį žemiausią Vyčio Kryžių, jis pa-
sakė: aš gavau tokį, kokį gavo 
S. Darius ir S.Girėnas. O jie žuvę 
gavo 5-ojo laipsnio kryžių.

Mes dabar žiūrime, kam duoti, 
taip, kad nuskambėtų pagal kėdę, 
kad žmogui ne gėda būtų nešioti. 
Yra Rusijos pavyzdys. Rusijos caras 
Nikolajus nešiojo Georgijaus kry-
žių, žemiausio laipsnio, tuo parody-
damas, kad jis yra su žmonėmis.

Nebūtinai reikia kelis kartus duo-
ti, bet irgi neribokime. Jeigu žmogus 
padarė darbą, reikia jį pastebėti ir pa-
žymėti kaip sektiną pavyzdį.

2002 metais mes siūlėme su-
stabdyti Sausio 13-osios teikimą, 
nes jau pažymėti visi. Paskui nu-
spręsta, kad ne. Galbūt laikas ne-
gailestingai padėti tašką.

Parengė Janina PELECKIENĖ

 � Pasakykite man, 
kokia paslaptis, 
kad žmogus, 
žuvęs už Tėvynę, 
neapdovanojamas 
medaliu?

Vilius KAVALIAUSKAS
Žurnalistas

 � Manau, 
bet kuris, 
pakritikavęs 
prezidentę, iš 
prezidentūros 
šitoje kadencijoje 
negaus jokio 
apdovanojimo

Gediminas JAKAVONIS
Žalgirietis

 � Man visada 
buvo keista, kad 
prezidentas dar 
nieko nepadarė, 
bet už tai, kad jį 
išrinko, jis gauna 
patį aukščiausią 
apdovanojimą

Artūras PAULAUSKAS
Seimo Nacionalinio saugumo ir 
gynybos komiteto pirmininkas

 � Dažniausiai 
tie žmonės, 
kurie nusipelno 
apdovanojimo, 
bėga nuo to, 
slepiasi

Nida BINKAUSKĖ
Viena iš „Respublikos“ rengiamų Nacionalinių 

vertybių apdovanojimų organizatorė

Ar neprarado prasmės valstybiniai apdovanojimai?

Visa filmuota 
med�iaga tinklalapyje

 UŽ KĄ?. Visuomenei įdomūs ordinų kavalierių nuopelnai valstybei. Gal ordinų ir medalių prezidentūros sandėliuose guli kalnai ir jie masiškai dalijami, kad nesupelytų...
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Per visas Lietuvos valstybingumo šventes prezidentūroje teikiami 
kalnai medalių ir ordinų. Iš kur pas mus atsiranda tiek naujų 
Lietuvai ir jos Nepriklausomybei nusipelniusių žmonių? Rodėsi, 
kad visi Laisvės kovų dalyviai apdovanoti, o didvyrių, gelbėjančių 
kitų gyvybes, rizikuojant savosiomis, kasmet atsiranda tikrai 
ne pulkai. Ar nenuvertinami valstybiniai apdovanojimai?



2010 m. 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 -  
unikalus lietuvių tradicinės 
muzikos fenomenas. 

sutartines saugo uNEsCO
Dr. Daivos Račiūnaitės-Vyčinie-

nės ne tik tarptautiniam vertintojų 
teismui parengta „Sutartinių byla“, 
bet ir jos vadovaujamo sutartinių 
giedotojų „Trys keturiose“ kolekty-
vui japonai išsakė gausybę kompli-
mentų. Tai sutartinio dainavimo pa-
grindai, giedoti archajiškose apeigo-
se, spėjama, kad turėję net hipnoti-
nį poveikį. Tokio giedojimo pavyz-
džių dar galima rasti bulgarų, serbų, 
juodkalniečių, albanų, net juodao-
džių daugiabalsiame dainavime. Visi 
tyrinėtojai pripažįsta, kad tai labai 
senas muzikinis palikimas, atėjęs iš 
senųjų genčių. Daug ką apie sutar-
tinių reikšmę galime tik spėlioti iš 
jų tekstų, nes pastabų ar komentarų, 
kaip, kada buvo atliekamos sutarti-
nės, yra likę labai mažai. Lietuvoje 
turimą informaciją palyginus su ki-
tomis kultūromis, galima teigti, kad 
sutartinės anksčiau yra buvusios 
tam tikro elito, išskirtinių asmenų 
sfera, ir nors žodžius ar šokių jude-
sius galėjo mokėti visa bendruome-
nė, jų gilioji, slaptoji prasmė buvo 
žinoma tik išrinktosioms, tikro-
sioms apeigų atlikėjoms. Sutartinių 
esmei nusakyti galioja dėsniai, bū-
dingi visai ritualinei muzikai apibū-
dinti: nekeisti nei muzikos, nei žo-
džių, tai - tam tikras tabu.

Anksčiau buvo manyta, kad su-
tartinės plačiai buvo dainuojamos ir 
grojamos visoje Lietuvoje, bet tyri-
mai patvirtino kitą tiesą: jos plačiai 
paplitusios Lietuvos šiaurrytiniame 
pakraštyje: Anykščių, Biržų, Igna-
linos, Molėtų, Pasvalio, Panevėžio, 
Rokiškio, Širvintų, Švenčionių, 
Utenos, Zarasų rajonuose. Tai lyg 
ir liudija, kad būtent čia yra ir Lie-
tuvos valstybės ištakos. Pirmosios 
užuominos apie sutartines mus pa-
siekė tik iš XVI amžiaus M.Strij-
kovskio „Kronikos“. XIX a. S.Sta-
nevičius ir S.Daukantas savo raštuo-
se pamini patį žodį „sutartinė“. Su-
tartinės skirstomos į darbo, vestu-
vines, kalendorines, karo, humoris-
tines. Gausiausia sutartinių rūšis - 
darbo sutartinės. Daugeliui atrodo, 
kad šios sutartinės buvo giedamos 
dirbant patį darbą. Tai netiesa. Visi 
pabrėžia, kad sutartinės buvo gie-
damos prieš darbą ar tarp darbo - 
ryte, per pietus ir vakare, tikintis 
gero derliaus, gero darbo ar tiesiog 
dėkojant už būsimą derlių. Giedoji-
mą būtinai lydėdavo ir tam tikros 
apeigos, kurios priklausė nuo kon-
kretaus darbo. Sutartinių giedoji-
mas plito mažame, uždarame rate. 
Tai būdavo trys penkios tos pačios 
šeimos ar kaimo moterys, kurios 
intensyviai bendravo ir savo giedo-
jimą nuolatos tobulino. Todėl ir ma-
nyta, kad taip iš kartos į kartą buvo 
perduota mažai pakitusi sutartinių 
giedojimo tradicija. M.Miežinis už-
rašė vienos giedotojos pasakojimą, 
kad anksčiau jos būdavo vadinamos 

raganomis, o jaunuoliai net bijodavę 
jas imti į žmonas... Daugiausia iki 
mūsų atėjusių sutartinių giedojimo 
pavyzdžių yra moterų. Tiesa, prie 
kai kurių sutartinių yra pastabų, kad 
šią sutartinę giedodavo vyrai. Vis 
dėlto sutartinių tradicija moteriška, 
matyt, todėl, kad dauguma jų susi-
jusios su senaisiais žemdirbių dar-
bais, kurie dažniausia buvo dirbami 
moterų. Tai visose žemdirbių tau-
tose moteriška sfera ir vyrams tie-
siog neprieinama. Matyt, tai tiesio-
giai susiję su žemės, Žemynos gar-
binimu, o ji, kaip ir moteris, teikia 
gyvastį.

sutartinės šiandieninėje 
Aukštaitijoje

Nenuostabu, kad būtent Aukš-
taitijos etniniame regione yra ski-
riama daug dėmesio šios tradicijos 
atgaivinimui. Pirmoji aukštaitiškų 
sutartinių šventė „Kokių sudarys-
ma“ 2006 m. buvo sumanyta kupiš-
kėnės Almos Pustovaitės ir vyko 
Kupiškyje. Dabar kiekvienas Aukš-
taitijos rajonas tokio pobūdžio 
šventę organizuoja savo rajone vis 
kitokiu - rajonui būdingu - pavadi-
nimu. 2007 m. tokia šventė vyko 
Biržuose, 2008 m. - Rokiškyje, 
2009 m. - Kupiškyje, 2010 m. - Pas-
valyje, 2011 m. - Zarasuose, 2012 
m. - Švenčionyse, 2013 m. - Ukmer-
gėje, 2014 m. - Anykščiuose, 2015 
m. - Panevėžyje. Būtent nuo 2015 
m. ji įgijo prioritetinio renginio sta-
tusą, nes kultūros ministro įsaky-
mu buvo įtraukta į Lietuvoje ren-
giamų tęstinių prioritetinių meno 
mėgėjų 2015-2017 m. renginių są-
rašą, kuriame numatoma ir šventės 
rengimo vieta. Tai palengvina orga-
nizatorių gyvenimą, nes lengviau 
tenkinami parengti projektai.

Jau vienuoliktasis Aukštaitijos 
regiono sutartinių festivalis šiemet 
atkeliavo į Ignaliną. Švenčionių ir 
Ignalinos krašte sutartines, skirtas 
giedoti lankant želiančius rugius 
pavasarį, giedodavo net iki Antrojo 
pasaulinio karo. Kai kuriuose kai-
muose tai išliko ir po karo, tačiau 
viskas nutrūko susikūrus kolū-
kiams... Sugrąžinti šią tradiciją 
Ignalinos kraštui jau seniai bando 
(dabar jau buvusi) Aukštaitijos na-
cionalinio parko kultūrologė Sigutė 
Mudinienė. Ji bene vienintelė šia-

me krašte nuosekliai besirūpinan-
ti dainuojamuoju paveldu, sukūru-
si ansamblį „Čiulbutė“, kurio nariai 
stengiasi ir savo kasdienį gyveni-
mą gyventi nenusižengdami sena-
jai moralei ir tradicijai. ANP direk-
cijos organizuojami renginiai (Sek-
minės, Medkopio pabaigos ir kt.) 
jau trečią dešimtmetį daro Ignali-
nos rajoną išskirtiniu. Šiųmetinė 
„Sutarjėla“, bene brandžiausiai tra-
dicinę kultūrą pristatantis rengi-
nys, kurį parko žmonės paskyrė 
sezono atidarymo rajone pradžiai 
paminėti, ir vyko pačiame mieste. 
Į renginį buvo eita palaipsniui, nuo-
sekliai, publikai buvo sudarytos ga-
limybės iš anksto susipažinti su šia 
tradicija: balandžio mėnesį Parko 
gamtos mokykloje vyko sutartinių 
mokymai rajono mokiniams, tą pat 
mėnesį mokytojai ir kultūrininkai 
buvo pakviesti į praktinį seminarą, 
kurį vedė sutartinių tradicijos Lie-

tuvoje gaivintoja - dr. D.Vyčinienė, 
o miestelėnai apie sutartinių ypa-
tumus galėjo išgirsti Ignalinos vie-
šojoje bibliotekoje.

Šventę vedusi jos sumanytoja 
S.Mudinienė ir raganiškų mote-
riškų sutartinių giedotojų kerų ne-
bijąs Kęstutis Žemaitis pasirody-
mus pradėjo nuo ignaliniečių 
„Čiulbutės“, juos tęsė svečiai: 
festivalio sumanytojos kupiškėnės 
A.Pustovaitės „Kupkiemis“ ir „Vi-
jūnytė“, kauniečių „Kadujo“, „Sa-
sutalas“, „Gaudė“, VDU folkloro 
ansamblis „Linago“, kernaviškiai 
iš „Megrindos“ ansamblio, Kėdai-
nių r. Krakių ansamblis „Žiedupė“, 
kaimynų Lazdinių - Adutiškio fol-
kloro ansamblis, vis tobulėjantis 
Adutiškio pagrindinės mokyklos 
ansamblis „Vosilkėlė“, anykštėnų 
„Abelėla“, švenčionėliškių „La-

kiūtė“, uteniškių „Sėdauta“ ir su-
tartinių giedojimo pradininkė Ute-
nos apskrityje zarasiškė R.Vitaitė 
su ansambliu „Seluona“. Profesi-
onalumu stebino dr. D.Vyčinienės 
sutartinių giedotojų ansamblis 
„Trys keturiose“, visų labai laukta 
Rugiaveidė (Daiva Steponavičie-
nė) su dukra. Tik įsiklausykite - 
kokie skambūs ir mistiški kolek-
tyvų pavadinimai!

Labai vertintinas projekto ren-
gėjos S.Mudinienės noras kuo dau-
giau tradicijos pažinimo elementų 
perduoti jaunimui. Sveikintinas jos 
sumanymas į šventės programą 
įtraukti jaunuosius dizainerius su 
sukurtomis rūbų kolekcijomis 
etnine tema. Tai - Utenos kolegi-
jos Aprangos dizaino ir technolo-
gijos studijų programos absolven-
tės E.Kušleikienės „Etno ritmu“, 
„Ralio ralio“, VDU Telšių fakulte-
to kostiumo dizaino studentės  

I.Spirytės - „Pasivaikščiojimas miš-
ke“, R.Liekytės - „Etmoralė“,  
T.Tupikaitės-Šemeklienės - „Kopų 
dvasia“ ir studenčių grupės - „Etno 
atgarsiai“. Tai ne tik stimulas jau-
nimui analizuoti etnines subtilybes, 
bet ir galimybė jas parodyti moder-
niai, jaunimui priimtinai ir net pa-
čioms kūrėjoms patobulinti žinias 
stebint profesionalios archeologės 
D.Steponavičienės (Rugiaveidės) 
atkurtus istorinius lietuvių kostiu-
mus. D.Steponavičienė pristatė se-
nojo (I-IV a.), vidurinio (V-VIIa.) ir 
vėlyvojo (IX-XIIa.) geležies am-
žiaus senovės baltų kostiumų ko-
lekcijas, jas komentavo. Visos 
šventės metu veikė „Pajautos“ - 
archeo logijos klubo, demonstruo-
jančio senuosius amatus, kiemelis. 
Klubas rajone lankosi jau antrą kar-
tą (pirmą kartą ANP sezono atida-

rymo šventėje Palūšėje „Žvilgsnis 
į praeitį“), bet šį kartą apsilankiu-
sieji galėjo pamatyti didesnę veiklų 
įvairovę: dirbinius iš odos, stiklo 
karoliukų, gintaro amuletų, papuo-
šalų ir rūbų detalių gamybos, seno-
vinius mezgimo būdus, puodų žie-
dimą ir išradinguosius kaltanėniš-
kius Breidokus su pynimo būdais. 
Kas pageidavo, galėjo nusikaldinti 
„Sutarjėlos“ festivalio monetą ir 
net pasiruošti pinigėlių artėjančiam 
Ignalinos gimtadieniui.

Iš viso birželio 4 d. vykusioje 
šventėje dalyvavo septyniolika ko-
lektyvų, daugiau nei pusantro šimto 
dalyvių. Šis gražus tradicijų puose-
lėtojų būrys, sceną palikęs populia-
riesiems „Antikvariniams Kašpi-
rovskio dantims“ ir bardui Kristijo-
nui Ribaičiui, išvažiavo ateinančios 
vasaros, jos galių ir dovanų garbinti 
ant archajiškojo Ladakalnio, kuria-
me, manoma, buvus deivės Lados 
aukavietė. Scenarijaus autorė J.Nar-
butaitienė į šventės ceremoniją gra-
žiai įpynė per visus festivalius ke-
liaujančią margaspalvę juostą: iški-
liai ją priėmė iš panevėžiečių orga-
nizavusių pernai ir atsakingai per-
davė molėtiškiams, kurių rajone 
sutartinės skambės kitąmet.

Subtili, brangintina šventė bai-
gėsi, kaip baigiasi ir kūrybingos 
Aukštaitijos NP kultūrologės Sigu-
tės Mudinienės prižiūrėtas dar vie-
nas Parko kūrybinis etapas. Su šia 
švente Sigutė atsisveikino su pa-
tirtimi parke, nes laimėjo konkursą 
ir pradės dirbti pasienio tarnyboje. 
Tai dar viena paskata valstybės įs-
taigoms pagalvoti, kad kultūros 
žmonėms reikia skirti daugiau dė-
mesio, kad jie turi savo asmeninius 
gyvenimus, kad nenormuotas dar-
bo laikas turi būti įvertintas ir kad 
tai ne ištisinė šventė, kaip kai kurie 
mano, o kruopštus, atsakingas ir 
visų dvasios kūrybiškumo galių, 
kurių reikia ir kultūrininkų šei-
moms, reikalaujantis darbas. Pro-
blemą jau vėluojama spręsti, paty-
rusių, atsidavusių kultūrininkų bū-
rys sparčiai mažėja, bet gal dar ne 
per vėlu? Juk nenorėsime, kad mū-
sų nacionalinę kultūrą saugotų ir 
puoselėtų verslininkų prisikviesta 
darbo jėga iš kitų šalių...

Dalia SAVICKAITĖ

„Sutarjėla“ - prioritetinį statusą turintis renginys

 � Labai vertintinas 
„Sutarjėlos“ rengėjos 
Sigutės Mudinienės 
noras kuo daugiau 
tradicijos pažinimo 
elementų perduoti 
jaunimui


