VILKMERGĖS KULTŪROS LOPŠYS
Raštų spalvas parinko gyvenimas

Metų sukaktys
Prieš 65 metus, 1955 m. sausio
15 d., Sližių kaime Ukmergės rajone gimė Vytautas Jancikevičius,
poetas, prozininkas.

***

Prieš 80 metų, 1940 m. sausio
16 d., Radeikiškių vienkiemyje
Žemaitkiemio seniūnijoje Ukmergės rajone gimė Vidas Kazimieras
Gibavičius, dailininkas, dizaineris.

***

Sukanka 85 metai, kai 1935 m.
sausio 20 d. Gintarų kaime Ukmergės rajone gimė Albertas Gurskas,
grafikas, plakatistas, kaligrafijos
meistras, lietuviškosios kaligrafijos
mokyklos kūrėjas, Vilniaus dailės
akademijos profesorius.

***

Sukanka 95 metai, kai 1925 m.
sausio 21 d. Kadrėnų kaime gimė
Alfonsas Svarinskas, kunigas, monsinjoras, disidentas, politinis veikėjas.
1996 m. gimtajame Kadrėnų kaime
įkūrė parką Didžiosios Kovos apygardos partizanams atminti. Mirė 2014
m. liepos 17 d. Vilniuje. Palaidotas
Ukmergės Dukstynos kapinėse.

Minkštos linijos, rombai, vingelės, žirgeliai, kvadratėliai,
eglutės, žvaigždutės, grėbliukai,
taškeliai, langeliai – paprasta mozaika. Pasteliniai tonai:
rusva, juosva, rausva, gelsva,
žalsva – visos Žemės spalvos.
Tai – Reginos Žvirblienės megzti
ornamentai.
Aldona KVEDARIENĖ

Ukmergiškė tautodailininkė Regina Žvirblienė yra ne tik tradicinių
amatų meistrė, kurianti mūsų kultūros paveldui reikšmingus darbus,
ji turi ir meno kūrėjos vardą – jos
mezginiai yra meno vertybės.
Į meno pasaulį ji įžengė su
skiautiniais – prieš šimtmetį atsiradusia mūsų tautos kūrybos rūšimi,
tačiau pastaruoju metu ji daugiau
laiko ir dėmesio skiria mezginiams,
jų raštams ir spalvoms.
R. Žvirblienę galima sutikti nedi-

***

Sukanka 60 metų, kai 1960
m. sausio 22 d. Jogvilų kaime
Ukmergės rajone gimė Leonas
Kižla, filologas, Lietuvos muzikos
ir teatro akademijos Kalbų katedros
vedėjas, docentas, lektorius.

***

Sukanka 70 metų, kai 1950
m. sausio 22 d. Vidiškiuose gimė
Alfonsas Kirvėla, zootechnikas, biomedicinos mokslų daktaras, apie
40 mokslinių straipsnių autorius.
Mirė 1996 m. gegužės 3 d. Kaune.

delėje jos siūlų parduotuvėje miesto
centre, už senojo knygyno arkos.
Regina nusišypsos ir maloniai
paklaus, kuo gali padėti. Visų
paklausia. Paklaus, kokių siūlų pageidautum ir ką iš jų ketini megzti.
Būtinai patars, kokius geriausia
rinktis, ir netgi pamokys, kaip reikia
vilnonius nuo nevilnonių atskirti.
Dabar jie taip suverpti, kad plika akimi neatpažinsi, kokie jie yra.
Todėl, moko Regina, nenorėdamas
apsirikti siūlo galiuką padegink.
Jeigu bus vilna, liks trupiniukas,
jei ne vilna – burbuliukas. Ir tikrai:
Reginos padegintas vienas siūlas
subyra tarp pirštų, kitas pavirsta
blizgančiu karoliuku. „Gali siūlas
būti ir iš vilnos, ir iš sintetikos.
Tada liks trupiniukas ir burbuliukas“, – rodo Regina.

Mezga pirštines ir riešines
Pati Regina pirštines mezga
tik iš vilnonių siūlų. Pirštinės turi
būti šiltos. Jos turi priglusti prie
rankų, bet jų neaptemti. Tik tada
jos šildys.
Reginos
megztos pirštinės lygios,
be jokių siūlų
galiukų išorėje
ir viduje. Jos
mezgimas –
ypatingas: dvipusis.
Nukelta į 8 p.

Asmeninio albumo nuotr.

Regina Žvirblienė su savo megztomis ilgariešėmis pirštinėmis.

***

Prieš 130 metų, 1890 m. sausio 25
d., Pageležių kaime Ukmergės rajone
gimė Paulius Galaunė, dailininkas
grafikas, dailėtyrininkas, muziejininkas. Kūrė ekslibrisus, pašto ženklus,
atvirukus, knygų iliustracijas. Mirė
1988 m. spalio 18 d. Kaune.

***

Prieš 120 metų, 1900 m. sausio 25
d., Kulniškių kaime Ukmergės rajone
gimė Vaclovas Čižiūnas, pedagogas,
publicistas, literatūros tyrinėtojas,
visuomenės veikėjas. 1939 m. dėstė
Ukmergės mokytojų seminarijoje.
1944 m. pasitraukė iš Lietuvos. Mirė
1980 m. kovo 10 d. Veine (JAV).

***

Sukanka 85 metai, kai 1935
m. sausio 27 d. Rečionių kaime
Vidiškių seniūnijoje Ukmergės
rajone gimė Bronislava Kerbelytė,
habilituota daktarė, folkloristė,
tautosakininkė.

***

Sukanka 100 metų, kai 1920
m. sausio 31 d. Žvygonių kaime
Ukmergės rajone gimė poetas Balys Rukša. Mirė 2003 m. rugsėjo
29 d. Vilniuje.
Vlado Šlaito viešosios
bibliotekos inf.

Reginos raštai.

Pagerbtos Holokausto aukos
Sausio 27 dieną minėjome Holokausto aukų atminimo dieną. Ji
šiemet siejama kartu su 75-osiomis
Aušvico (Osvencimo) mirties
stovyklos išvadavimo metinėmis.
Ukmergės rajono savivaldybės
vadovai sausio 27-osios rytą aplankė Pivonijos šile esančią žydų
žudynių vietą ir uždegė žvakutes,
taip pagerbdami 1941 metais
hitlerinių budelių čia nužudytus
10 239 nekaltus žydų tautybės
ukmergiškius.
Pasaulio žydų kongreso inicijuotoje pasaulinėje akcijoje „Mes
prisimename“ kvietė dalyvauti
Užsienio reikalų ministerija.
Visi kviesti aplankyti žydų
žudynių vietas Ukmergės rajone,
uždegti žvakutę ar pagal žydų
tradicijas padėti akmenį.
Aušvico koncentracijos stovykla

buvo viena didžiausių nacistinės
Vokietijos koncentracijos ir naikinimo stovyklų, įkurtų nacistų okupuotoje Lenkijoje. Stovykla pavadinta
netoliese esančio Lenkijos miesto
Osvencimo vokišku pavadinimu.
1940–1945 metais naciai į ją
deportavo mažiausiai 1,3 mln.
žmonių, iš jų apie 1,1 mln. buvo
žydai, 140–150 tūkst. – lenkai, 23
tūkst. – romai, 15 tūkst. – karo belaisviai iš Sovietų Sąjungos, dar 25
tūkst. – kitų tautybių kaliniai. Apie
1,1 mln. iš šių žmonių, daugiausia
žydai, niekada iš čia negrįžo.
Didžioji aukų dalis buvo nunuodyta „Zyklon B“ dujomis Aušvico
dujų kamerose. Kiti mirė nuo
nuolatinio badavimo, priverstinių
darbų, negydytų ligų, atskirų egzekucijų ir vykdytų „medicininių“
eksperimentų.

1947 m. aukų atminimui Lenkija
pirmose dviejose stovyklose įsteigė
muziejų.
Idėja Osvencime kurti koncentracijos stovyklą kilo 1939 m.
pabaigoje. Daugiausia buvo remiamasi patogia miestelio padėtimi ir
geru geležinkelio susisiekimu su
kitomis šalimis.
1940 m. balandžio 27 d. SS
reichsfiureris Heinrichas Himleris
pasirašė įsakymą įkurti Aušvico
koncentracijos stovyklą Lenkijoje.
Stovyklos komendantu paskirtas
Rudolfas Hesas.
Aplink Aušvicą buvo dar apie
40 susijusių mažesnių koncentracijos stovyklų, kai kurios jų
dešimtis kilometrų nutolusios nuo
trijų pagrindinių.
Kaip ir kitas Vokietijos koncentracijos stovyklas, Aušvicą valdė ir

prižiūrėjo SS.
Aušvicas I buvo administracinis
viso komplekso centras. Stovykla
buvo įkurta mūriniuose dviejų ir
trijų aukštų pastatuose, buvusiose
lenkų, o dar anksčiau – austrų
kareivinėse.
1940 m. gegužės 20 d. į koncentracijos stovyklą atvyko 30
vokiečių kriminalinių nusikaltėlių.
Jiems buvo numatytos prižiūrėtojų
funkcijos.
Stovykloje buvo laikomi sovietų
karo belaisviai, „antisocialiniai
elementai“, kunigai, žydai ir 48
Vokietijos homoseksualai. Per dvejus metus kalinių skaičius svyravo
nuo 13 iki 16 tūkstančių, o 1942 m.
pasiekė 20 000.
Nukelta į 8 p.
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Raštų spalvas parinko gyvenimas

Reginos raštai.

Atkelta iš 7 p.

Taip mezgant nepasilieka palaidų
siūlų mezginio viduje, be to, pirštinės
būna šiltesnės, nes išeina dvigubos.
„Na štai, vietoj vieno siūlo visada
imi du ir mezgi. Vieną akį išmezgi
vienu siūlu gerai iš viršaus, kitu siūlu – išvirkščiai iš apačios. Taip visą
laiką – pagal raštą“, – rodo Regina.
Raštas ir gerojoje, ir išvirkščiojoje pirštinės pusėse išeina vienodas, tik kitokios spalvos.
Mezga Regina ir riešines. Šios
taip pat šildo rankas, jų riešus,
tačiau dažniau dėvimos dėl puošnumo. Riešinės buvo išeigai skirtų
moteriškų apdarų, vėliau tapusių
tautiniais kostiumais, dalis. Dabar
jos pritaikomos prie bet kokio
drabužio – megztuko, švarkelio ar
net suknelės.
Kai kas riešines puošia karoliukais. Regina jais nesiuvinėja. Jos riešines, kaip ir pirštines, puošia raštai.
Na, o ilgariešės pirštinės – neginčijamas puošnumas ir moteriškumas. Jos – ligi pusės dilbio,
dėvimos ant palto rankovių viršaus,
surišamos virvelėmis su kutais,
bumbulais ar spurgeliais.
Reginos ilgariešės pirštinės,
kaip ji pati juokaudama sako, turi
vieną blogybę: jos į save atkreipia
žvilgsnį. „Kartą man viena moteris
taip ir pasakė: jūsų pirštinės nelabai
geros. Net išsigandau: kodėl, klausiu jos. Ogi, sako ji, sutikti vyrai
pirmiausia mato ne mane, o mano
pirštines“, – kvatodama pasakoja
tautodailininkė.
Išskirtinė ne tik ilgariešių forma.
Ypatingi ir jų raštai.

Ornamentų simbolika
Tik iš pirmo žvilgsnio atrodo,
kad mezgėjos išmegzti raštai nesudėtingi – brūkšneliai, lankeliai,
langeliai, danteliai, rombai, kabliukai, vingelės, žvaigždelės. Tačiau
sujungti į kompozicijas jie slepia
savyje juos mezgančio žmogaus
patirtį, jo gyvenimą, jo santykį su
jį supančia aplinka.
Raštų kalba yra simbolių kalba,
kurią tyrinėja ir įprasmina menų tyrėjai. Štai, pavyzdžiui, Reginos brūkšneliai susilieja į rombus su taškeliais
viduryje. Ornamentikos tyrėjai sako,
jog rombas simbolizuoja nuorodą į
keturias pasaulio šalis, o taškelis jo
viduje reiškia vaisingumą.
Rombas su taškeliu viduryje – nesibaigianti gyvybės tąsa
Visatoje. Rombus jungia saulytės
– vienas seniausių, svarbiausių ir
dažniausiai naudojamų simbolių.
Saulė – šviesa, jos spinduliai nušviečia žmogui kelią iš Žemės į Visatą – iki Kūrėjo. Saulės spinduliai
baigiasi tarsi laiveliais, tarsi vėjaro-

dėmis. Tai – kelionės
Visatos vandenynu
simboliai.
Dažnas Reginos
raštas – eglutė. Iš
pirmo žvilgsnio – tai
taip pat paprastas,
dažnai naudojamas
motyvas. Jį galima
pamatyti ne tik mezginiuose, bet ir siuvinėtuose, austiniuose
rankdarbiuose.
Eglės motyvas
toks dažnas todėl, kad
ji yra svarbi kiekvienam žmogui, neatskiriama svarbiausių jo
gyvenimo vyksmų –
gimimo ir mirties – liudininkė. Eglę
mes puošiame Kalėdoms, kai laukiame Kūrėjo gimimo, eglės šakomis
nubarstome kelią iškeliaujantiems
į amžinybę. Tai – nenutrūkstamo
gyvybės ir mirties ciklo simbolis.
Tautodailininkės mezginiuose
yra ir retesnių raštų, kaip antai
stogeliai su kabliuku. Tai – žirgelio
simbolis, kuris reiškia aukštesniosios jėgos globą.
Kas raštas – vis nauji simboliai,
nauji jų siužetai: nėra vienodų raštų.
Kaip pati Regina sako, tuo pačiu raštu
ji nėra numezgusi nė vienų pirštinių.

Spalvas renkasi gamtoje
Kaip ji suranda raštus ir jų kompozicijas, kaip juos sugalvoja? Regina sako, nei jų ieško, nei galvoja.
Jie tarsi išplaukia iš jos pačios, iš jos
pasąmonės. Kaip ir raštų spalvos.
Mezginiuose vyrauja Žemės
spalvos: rusva, juosva, pilkšva,
gelsva, žalsva, melsva – visos, tik
nelabai ryškios. Kodėl jos tokios?
Giliausius pėdsakus mums palieka vaikystė. Taip – ir Reginai.
Gimė ji Punžonių kaime, Vilniaus
rajone. Tėvai Vladas ir Ona Gladučiai čia atsikėlė ieškodami darbo.
Abu jie dirbo plytinėje. O vaikams,
kad jie turėtų užsiėmimą, parnešdavo molio luitą. Išsiteplioję moliu
nuo galvos iki kojų Regina su jaunesniu broliuku Arvydu lipdydavo
jį kaip plastiliną.
Punžonių kaimas buvęs lenkiškas.
Į mokyklą reikėdavę eiti net į Nemenčinę, kur buvo lietuviškos klasės. Todėl tėvai metę darbą plytinėje
persikėlė į Arnionių žuvininkystės
ūkį. O Arnionys – Molėtų rajone!
Aplink tvenkiniai, ežerai, pušynai.
Reginai dar teko ganyti karves.
Visas kaimas paeiliui ganydavo.
Tam darbui siųsdavo vaikus, tad
prieidavo eilė ir Reginai. Bet ji visai
nesibodėjo šio darbo. Atvirkščiai, jis
jai net patikdavęs. Karves išgindavo
tarp trijų tvenkinių, tad nereikėdavo
paskui jų uodegas lakstyti. Kiek laiko
likdavo pabūti gamtoje. „Būdavo,
karvės sugula, ir mes sukrentame į
pievas“, – prisimena moteris.
Gulėdama ištyrinėdavo kiekvieną smilgelę, kiekvieną žiedelį,
o kartais, žiūrėk, ir kokia bitelė
atskrenda. Jos pilvukas – geltonas,
o nugarėlė – juoda.
Gelsva su juosva, ruda su gelsva, gelsva su ruda ir žalsva – dažni
Reginos mezginių spalvų deriniai.
Juos ir dabar ji pasitikrina gamtoje.
„Antai daug kas sako, kad netinka
žalia su mėlyna. Bet pažiūrėkite
į žibutę. Argi nedera jos mėlynas
žiedelis prie sodriai žalio lapo“, –
iš gamtos spalvas renkasi Regina.
Joje nėra labai ryškių spalvų.
Kaip ir gyvenime.

Nebuvo jis Reginai lengvas. Anksti liko našlė – trisdešimties. Du vaikai:
vyresniajam Regimantui – septyneri,
jaunėlei Vilmai – vos treji. Nebuvo
kada nė gedėti. Atidėjo ir mezgimą:
dirbo bet ką, kad tik pelnytų vaikams
duoną. Net turguje stovėjo prie dėvėtų
drabužių. Tai, prisipažįsta Regina, jai
buvo tikra kančia. Svetimas stilius,
svetimos spalvos, jų deriniai.
Kai vaikai paaugo, paliko dėvė-

2020 m. sausio 31 d.

tų drabužių verslą ir įsigijo siūlų
parduotuvę. Tada atsirado daugiau
laiko ir jos pomėgiui – mezgimui.

Turi meno kūrėjos vardą
Dabar žmonės į R. Žvirblienės
siūlų parduotuvę užsuka ieškodami ne tik mezgimo siūlų, bet ir
jos mezginių – pirštinių, riešinių,
ilgariešių pirštinių, kojinių.
Keletą jos kūrinių savo ekspozicijoms įsigijo net Lietuvos
nacionalinis muziejus.
Tautodailės bei etninio meno

tyrėjai pastebėjo paprastos moters iš
Ukmergės nepaprastus darbus. 2017
metais jos mezginiams buvo suteiktas tautinio paveldo gaminio sertifikatas. Dar po metų ji gavo tradicinių
amatų meistrės vardą. O šiandien ji
jau turi meno kūrėjos vardą.
Šiandien R. Žvirblienės mezginiai jau vadinami meno kūriniais.
Juos galima pamatyti mugėse, šalyje rengiamose etnokultūros, tradicinių amatų, tautodailės parodose.
Ir Ukmergėje. Jos nedidelėje parduotuvėlėje už senojo knygyno arkos.

Mezgimo istorija: pirmieji mezgėjai buvo vyrai
Seniausi megzti gaminiai rasti
senovės Egipto kapuose.
Jiems daugiau kaip 3 000
metų. Šie mezginiai atlikti tobula
technika, pasižymi subtilia raštų
ir spalvų kompozicija.
Mezgimas buvo žinomas ir
Antikoje, o suklestėjo Aleksandro
Didžiojo laikais.
Pirmaisiais eros amžiais datuojami ir metaliniai virbalai,
kurių nemaža rasta germanų
kapuose palei Reiną.
Apie XII a. mezgimas įsitvirtino,
suvešėjo kiekvienoje šalyje, priklausomai nuo papročių ir klimato.
Manoma, kad mezgimą vidurio
ir šiaurės Europoje platino kryžiaus
karų dalyviai, šio meno išmokę iš
savo priešininkų Artimuosiuose
Rytuose. Tarp jų buvo anglų karalius
Henrikas IV, kuris visur puikavosi
savo megztomis kojinėmis.
Pradžioje mezgimas buvo vyrų
privilegija, už savo monopoliją jie
kovojo net specialiais įstatymais.
Viljamui Li 1589 m. išradus
mezgimo mašiną, kuri greitai
išplito, mezgimas tapo amatu.
XIX a. mašinos sparčiai pradėjo vystytis ir buvo manyta, kad
bus išstumtas rankinis mezgimas,
bet taip neatsitiko. Rankų darbas
tapo dar labiau vertinamas.

***

Senovės baltų gentyse megzta
mediniais ir kauliniais, o vėliau ir
metaliniais vąšeliais, kauliniais ir
metaliniais virbalais.
Itin anksti imta megzti juostas,

kuriomis būdavo apvyniojamos
kojos. Vėliau – kojinės ir pirštinės,
megztiniai, liemenės, riešės, kepuraitės, apavas, austinių drabužių dalys.
Iki praėjusio amžiaus naudotos
natūralios spalvos arba augaliniais
dažais dažyti pakuliniai, lininiai,
vilnoniai verpalai, medvilnė.
Vasarai megzta iš lininių arba
medvilninių, rudeniui – iš vilnonių
verpalų. Kasdien rengtasi vienspalviais su nedideliais papuošimais
drabužiais, išeiginiai rūbai buvo
raštuoti, dažniausiai dvispalviai.
Labiausiai paplitę augalinių ir
geometrinių raštų motyvai.
Geometriniai motyvai buvo sudaromi iš tiesių ar laužytų linijų,
krypučių, rombų, dantelių, langelių.
Apstu saulučių, žvaigždučių, snaigių.
Iš augalinių motyvų populiariausios
buvo lelijos, rūtos, ąžuolo lapai,
tulpės, varpeliai ir dobiliukai. Tačiau
raštai nebuvo kartojami, juos nuolat
perkurdavo, tobulindavo.

***

Mezgimas yra dvejopas: apskritasis ir plokščiasis.
Mezgant apskrituoju mezgimu
mezgama penkiais virbalais. Akys
lygiai paskirstomos ant keturių
virbalų. Penktuoju virbalu mezgame. Visą laiką mezgama aplink iš
gerosios mezginio pusės.
Plokščiasis mezgimas yra, kai
mezgama dviem virbalais. Akys
uždėtos ant vieno virbalo, o mezgama antruoju į vieną pusę. Išmezgus
visas akis, mezginys apsukamas ir
mezgamas atgal iš blogosios pusės.

Vienspalvis raštas būna tada,
kai mezgame vienos spalvos siūlais, keičiant mezgimo techniką,
sudarant įvairias akis. Mezginio
paviršius priklausys nuo to, kaip
siūlai supinami, sumezgamos akys.
Reljefinis raštas gaunamas,
kai mezginio paviršius yra nelygus. Kiauraraštis – didinant
ar mažinant ant virbalo esančių
akių skaičių. Pynės gaunamos sukryžiuojant vienas akis su kitom.

***

Virbalai gaminami iš plieno,
plastiko, aliuminio, medžio, kitų
medžiagų.
Svarbiausia virbalų savybė –
jie turi būti patogūs. Jie neturi būti
per daug buki ir per daug aštrūs.
Su trumpais virbalais mezgamos pirštinės, kojinės. Jie komplektuojami po 5, būna maždaug
20 cm. Ilgi virbalai (38–45 cm)
komplektuojami po 2, jais mezgami megztukai, šalikai, sijonai.
Žiediniai virbalai sujungiami ilgu
plastikiniu ar plieniniu valu.
Virbalai skiriasi savo dydžiu,
numeriais. Numeris nusako jo skersmenį. Pvz., ketvirto numerio virbalai
yra 4 mm skersmens. Virbalai turi
būti bent du kartus storesni už siūlą. Neteisingai pasirinkus virbalus
mezginys bus nedailus – kietas ir
neelastingas ar per daug retas.

Pagerbtos Holokausto aukos

Holokausto aukų atminimas pagerbtas uždegant žvakutę ar pagal žydų tradicijas padedant akmenį.

Atkelta iš 7 p.

Stovyklos kaliniai buvo skirstomi į grupes, kurios aiškiai skyrėsi
antsiuvais ant aprangos. Šešias
dienas per savaitę, išskyrus sekmadienius, kaliniai turėjo dirbti
aplinkinėse gamyklose ir ūkiuose.
Sunkus darbas, prastas maitinimas ir nehigieniškos sąlygos
buvo didelio kalinių mirtingumo
priežastimi. Dešimtame bloke
daktaras Karlas Klaubergas vykdė
„medicininius“ eksperimentus su

kaliniais. Vienuoliktame bloke
laikyti stovyklos tvarką pažeidę
kaliniai, kurie čia buvo kalinami
ir kankinami.
Kai kurie kaliniai naktį praleisdavo stovimose kamerose. Šios
kameros buvo apie 1,5 m² ploto ir
į jas sutalpindavo keturis kalinius.
Kaliniai čia negalėjo daryti nieko
kita, tik stovėti, o dieną kartu su
kitais kaliniais buvo varomi dirbti.
Vienuolikto barako rūsyje buvo
marinimo badu kameros, kurių ka-

liniams neduodavo nei maisto, nei
vandens, kol šie mirdavo. Rūsyje
taip pat buvo tamsiosios kameros
su mažyčiu langeliu ir storomis
durimis. Čia įkalintieji pamažu
uždusdavo, kai iškvėpuodavo visą
deguonį patalpoje. Šiam procesui
pagreitinti SS kartais kameroje
palikdavo degančią žvakę.
Dvidešimt ketvirtame bloke iki
1943 m. vasaros buvo stovyklos
viešnamis.
Parengė Vilma Nemunaitienė

