VILKMERGĖS KULTŪROS LOPŠYS
Šiemet minimi jubiliejai
Prieš 70 metų, 1950 m. birželio
20 d. įvykdyta Lietuvos administracinė reforma: panaikintos apskritys, Lietuva suskirstyta į 4 sritis
ir 87 rajonus. Iš buvusios Ukmergės apskrities 27 apylinkių buvo
sudarytas Ukmergės rajonas. Iki
1953 m. priklausė Vilniaus sričiai.
1955 m. jam perduotos panaikinto
Smėlių rajono 9 apylinkės. 1962
m. prie rajono prijungtas Širvintų
rajonas, Anykščių rajono 3 apylinkės ir Kauno rajono 5 apylinkės,
o 2 apylinkės perduotos Vilniaus
rajonui ir 1 Molėtų rajonui. 1965
m. 7 apylinkės ir Širvintos perduotosvėl sudarytam Širvintų rajonui,
2 apylinkės perduotos naujai suformuotam Jonavos rajonui, buvo pakeistos rajono ribos. Dar nežymiai
ribos pakeistos 1985 metais.
***
Prieš 70 metų, 1950 m. įkurtos
Žemaitkiemio ir Jakutiškių kaimų
bibliotekos.
***
Prieš 65 metus, 1955 m. įkurta
AB „Ukmergės keliai“.
***
Prieš 60 metų, 1960 m. kovo 6
d. buvo įkurtas Lietuvos sodininkų
draugijos Ukmergės skyrius. Tais
pačiais metais įkurta Ukmergės
gėlininkų draugija, Berzgainių
landšaftinis istorinis draustinis ir
Armonos valstybinis geologinis
draustinis.
***
Prieš 55 metus, 1965 m. susikūrė Ukmergės rajono tautodailininkų draugija.
***
Prieš 55 metus, 1965 m. Ukmergėje įkurtas vaikų lopšelis-darželis
„Buratinas“.
***
Prieš 45 metus, 1975 m. pradėtas statyti Pivonijos mikrorajonas.
***
Prieš 35 metus, 1985 m. pavasarį
suburtas folklorinis ansamblis „Dagilėlis“ (vadovė Jūratė Martinkutė).
***
Prieš 30 metų, 1990 m. kovo 11
d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba-Atkuriamasis Seimas
paskelbė Nepriklausomybės atkūrimo Aktą. tais metais Ukmergės
parke prie ligoninės pastatytas
paminklinis akmuo gydytojui Kazimierui Mikalauskui.
***
Prieš 25 metus, 1995 m. sausio
11 d. Deltuvoje pradėjo veikti
katalikiškieji Deltuvos parapijos
senelių namai (pašventinti 1994 m.
rugpjūčio 15 d.).
***
Prieš 20 metų, 2000 m., susibūrė Ukmergės kultūros centro
mišrus vokalinis ansamblis „Klasika“ (vadovė Jūratė Martinkutė).
Tais pačiai metais patvirtintas
Želvos herbas (etalono autorius
– dailininkas Vaidas Ramoška)
bei įkurtas Lietuvos pagyvenusių
žmonių asociacijos Ukmergės
skyrius.
Ukmergės Vlado Šlaito
viešosios bibliotekos inf.

Daivos Malinauskienės rankose pražysta staltiesės
Skaistė VASILIAUSKAITĖDANČENKOVIENĖ

Daiva Malinauskienė – tautodailininkė, siuvinėtoja, garsinanti
Ukmergės kraštą regioninėse ir
respublikinėse parodose. Jos rankdarbiuose supasi rugiagėlių, tulpių,
aguonų, ramunių žiedai, linguoja
varpos, primindamos vaikystės
pievas ir siuvinėjančios mamos
rankas. Bet apie viską nuo pradžių.

Pirmosios patirtys
Pirmosios siuvinėjimo patirtys
išjaustos dar ankstyvoje vaikystėje. „Prisimenu, kaip siuvinėdavo
mama: mane ir seserį paguldžiusi
miego, vieną – vienoj pusėj, kitą –
kitoj, pati su siuviniu įsitaisydavo
per vidurį, kad neišdykautume.
Stebėdavau jos rankų judesius“, –
pasakoja Daiva.
Pati siuvinėjimą prisiminė jau
turėdama abu sūnus, o tikrąjį
pašaukimą pajuto visai netikėtai –
besigydydama sanatorijoje. „Kambario draugė siuvinėjo kryželiu.
Davė man pažiūrėti schemas. Jas
vartydama radau Kristaus, besimeldžiančio alyvų sode, paveikslą.
Man jis taip patiko, kad panorau
išsiuvinėti pati. Tas noras buvo toks
didelis, kad įveikiau visas kliūtis.
Tais laikais dar nebuvo galimybių
pasidaryti kopiją. Aparatus turėjo
tik įstaigos. Kad nukopijuotume
schemą, teko pereiti kryžiaus kelius“, – prisimena tautodailininkė.

Grįžusi puolė į darbą. „Siuvinėjau penkias savaites po aštuonias
valandas per dieną. Keldavausi
anksti ryte, o pradėjusi siuvinėti,
viską užmiršdavau – net valgyti
padaryti.“
Taip moters rankose gimė pirmasis paveikslas. Siuvinėjimas
taip įtraukė, kad darbų ėmėsi vis
daugiau ir daugiau. Siuvinėdavo
naudodama ne tik specialius brėžinius, bet ir nuotraukas, kurias išdidinus kompiuteriu iki kvadratėlių,
taip pat gaudavo paveikslo schemą.
Tokiu būdu Daiva išsiuvinėjo ir
savo autoportretą.
Ilgainiui paveikslų susikaupė
tiek, kad buvo galima surengti
parodą. Pirmą kartą moters siuvinėti paveikslai pristatyti Neįgaliųjų
draugijos inicijuotoje ekspozicijoje. Vėliau nemažai jų išdovanota
draugams, ypač, gyvenantiems
užsienyje.

Tautodailininkų sąjungoje
Į tautodailininkų sąjungą Daiva
įstojo 2008 metais. „Tavo paveikslai gražūs, bet jie – ne tautodailė“,
– prisimena siuvinėtoja Ukmergės
tautodailininkų sąjungos pirmininko Rimanto Zinkevičiaus žodžius,
paskatinusius atrasti užmarštin
nukeliavusius tradicinius raštus bei
motyvus. „Tada prisiminiau mamos staltieses, kilimus.“ Norėdama
įstoti į tautodailininkų sąjungą,
Daiva ėmėsi siuvinėti užvalkalus
pagalvėms, takelius. Ilgainiui

Tautodailininkė, siuvinėtoja Daiva Malinauskienė.

darbų įvairovė plėtėsi. Jos rankose
pražydo staltiesės, servetėlės. Galiausiai moteris visus nustebino iš
užmaršties iškeldama laikraštines.
Tautodailininkų sąjungos vei-

Siuvinėtuose menininkės darbuose pražysta gėlės.

ar tušu ir grotažai) bei spausdintinę,
kuri dar skirstoma pagal paskirtį
(lakštinė, knygų, reprodukcinė ir
taikomoji).
Grafiką galima laikyti įvairių
meno šakų pradininke, nes jos
užuomazgos jau buvo ikiistorinėje
dailėje. Tai – pirmieji abstraktūs ir
linijiški piešiniai ant uolų, kaulo
dirbinių bei keramikos.
VIII–IX a. Rytų šalyse atsirado
seniausia spausdintinės grafikos
technika – medžio raižiniai.
Ja atliktais piešiniais pradėta
iliustruoti įvairius tuometinius
rankraščius.

kloje moteris dalyvauja jau 12
metų. Tiek laiko jos kūryboje
atgyja įvairūs tradiciniai raštai bei
motyvai.
Nukelta į 8 p.

Autorės asmeninio archyvo nuotr.

Parodoje – grafikos ciklas „Senoji Ukmergė“
Ukmergės kraštotyros muziejaus virtualioje parodoje eksponuojamas S. Jankaus grafikos ciklas
„Senoji Ukmergė“.
Grafika (graphikos – nupieštas,
užrašytas) – vaizduojamosios dailės šaka, kurioje taikomos įvairios
kuriamo vaizdo ir jo galutinio
rezultato tiražavimo technikos.
Svarbiausios galutinio kūrinio
vaizdavimo priemonės – štrichas,
kontūrinė linija, monochromija ir
medžiaga, ant kurios piešiama arba
spausdinama. Grafika išskiriama į
kelias atskiras atlikimo technikas:
nespausdintinę (piešiniai tušinuku

Autorės asmeninio archyvo nuotr.

Jauniausia spausdintinės grafikos technika, atsiradusi XX a.
pradžioje, yra lino raižiniai, kurie
iškart perėmė tuomet dailės pasaulyje vyravusias naująsias meno
kryptis – ekspresionizmą, kubizmą,
abstrakcionizmą.
Lietuvoje grafikos užuomazgų
randama archeologinių tyrinėjimų
metu, tai – piešiniai ir įvairūs ornamentai ant puodynių, įrankių.
XVI a. buvo pradėtos spausdinti
knygos, o kartu su jomis naudojama ir spausdintinės grafikos technika – medžio raižiniai.
XIX a. grafika Lietuvoje jau

tapo profesionalia dailės šaka,
tam didelį postūmį padarė 1805
m. Vilniaus universitete įkurta
Grafikos katedra. Tuo metu studentai buvo mokomi istorinio
žanro, portreto, peizažo atlikimo
technikų. Daugiausia buvo kuriama naudojant vario raižymo
techniką.
XX a. pradžioje kartu su M. K.
Čiurlionio, A. Žmuidzinavičiaus,
P. Rimšos kūryba išpopuliarėjo
knygų grafika.
Grafika Lietuvoje suklestėjo XX
a. ir tam įtakos turėjo įkurtos mokymo studijos, jaunųjų menininkų
susidomėjimas šia meno šaka,
vyraujantys dailės stiliai.
Nukelta į 8 p.

8 p.
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Daivos Malinauskienės rankose pražysta staltiesės
Atkelta iš 7 p.

„Iš mamos siuvinėtų daiktų
daug kas prarasta. Nemokėjau jų
vertinti vaikystėje. Mama sakydavo: „Pamatysit, kaip gailėsitės, kai
suprasit.“ Tik suaugusi supratau,
koks tai turtas. Deja, dalies jau
nebėra“, – apgailestauja tautodailininkė. Tačiau jos namuose dar yra
išsaugotų mamos siuvinėtų darbų.

Negalia nenugali pomėgio
Daiva nuo mažų dienų serga
reumatoidiniu artritu, prasidėjusiu
po stipraus peršalimo. Nuo šešerių
metų daug laiko tekdavo praleisti
sanatorijose, kur pasilikdavo 2–3
mėnesiams.
Gydytojai žadėjo, kad ligą Daiva išaugs. Taip ir buvo. Liga su
metais traukėsi ir kurį laiką moteris
jautėsi gerai. Tačiau skausmai sugrįžo. Bet negalia nenugali Daivos
pomėgio siuvinėti.
„Dantis sukandi ir siuvinėji. Labai jau norisi pamatyti rezultatą“, –
sako siuvinėtoja. Vienais metais net
adatos negalėjo laikyti, ranką teko
sugipsuoti, kad mažiau skaudėtų.
Gydytojai pomėgio nedraudžia.
Šitaip, per skausmus, skirtinguose
audiniuose įvairiaspalvėmis siūlų
gijomis pražysta subtilios lietuviškos gėlės. Tačiau, anksčiau

taip mėgusiai ne tik siuvinėti, bet
ir megzti, dabar Daivai per sunku
laikyti virbalus, todėl nebemezga.
O siuvinėjimas ramina ir gelbsti
nuo negatyvių minčių. „Jeigu nesiuvinėčiau, atrodo, visur pradėtų
skaudėti. Siuvinėdama užmirštu,
kad esu ligonis.“

Tradiciniai būdai
Yra keletas skirtingų tradicinio
siuvinėjimo būdų – kryželiu, šešuliavimas, adinukė, peltakiavimas,
pilnas siuvinėjimas... „Šešuliavimas
– kai siūlas keičia siūlą ir taip išgaunami atspalviai. Peltakiavimas – kai
siuvinėjant keletu siūlų išgaunami
kvadratukų raštai“, – skirtumus paaiškina tautodailininkė. Labiausiai
ji mėgsta pilną siuvinėjimą, tačiau
viena technika neapsiriboja.
Jau šešeri metai vasaromis Daiva vyksta į „Žaliojo laumžirgio“
stovyklą, kur tobulina įgūdžius,
semdamasi patirties iš profesionalių siuvinėtojų.
Stovykla vyksta Molėtų rajone,
Alantoje. Paprastai susirenka 12 ar
15 siuvinėtojų. Suvažiuoja lietuvės
iš įvairių pasaulio šalių. Paskutinį
kartą stovykloje dalyvavo net 30.
Kiekvienais metais stovykla turi
vis kitą temą. Būtent stovyklose
teko siuvinėti prijuostes, skareles,

tautinių rūbų detales. Šiųmetės
temos moteris dar nežino, tačiau
stovyklos laukia su nekantrumu.
Pasak Daivos, stovyklos labai naudingos, nes jų metu sertifikuotos
siuvinėtojos pamoko, geranoriškai
paaiškina, jei kas nesiseka, o kartais net ir žodžių nereikia. „Vieno
žvilgsnio užtenka, kad suprasčiau,
kur klaida.“

Raštai iš vaikystės pievų
Dauguma Daivos raštų gimsta
patys iš savęs, atplaukia prisiminimų gijomis iš vaikystės dienų
aplinkos – pievų, laukų. Pradėjusi
nuo schemų, nuo mamos staltiesėse
išsaugotų raštų, dabar moteris vis
dažniau į drobę perkelia savo pačios
vaizdinius. Temų ar progų savo
darbams neieško: „Kas plaukia iš
manęs pačios, tą ir darau“, – sako.
Dabar, karantino laikotarpiu, atrado, jog ir pati gali sukurti siuvinėjimo schemas. Per pirmąją savaitę
nupiešė tris pirmuosius piešinius.
Ši nauja veikla moteriai gana
netikėta, nes nuo mažens nepasitikėjo savo gabumais dailei. „Pati
savimi džiaugiuosi ir didžiuojuosi.
Kai reikėdavo piešti mokykloje,
prašydavau mamos pagalbos, nes
aš nemokėjau. O gal man tada taip
atrodė, kad nemoku“, – apie naujai

Parodoje – grafikos ciklas „Senoji Ukmergė“
Atkelta iš 7 p.

Taip pat svarų vaidmenį suvaidino atsisukimas į savo tautiškumą,
improvizacijos ir etninių simbolių
jungimas. Atsirado naujasis grafikos kūrinys – dailininko knyga
– individuali tam tikros idėjos
interpretacija, jungiant tekstą ir
vaizdą.
Ukmergės kraštotyros muziejaus virtualioje parodoje – 9 nespausdintinės Stanislovo Jankaus
grafikos ciklo „Senoji Ukmergė“
kūriniai, atlikti tušu ant popieriaus.
Kiekviename paveiksle vaizduojamas vis kitas Ukmergės senamiesčio urbanistinis fragmentas.
Kiekvienas ciklo kūrinys pasižymi
itin tiksliai atkartotu vaizdiniu,
gausiu žaidimu linija, spalviškumu
ir ritmo sukūrimu.
S. Jankaus kūriniuose nepamatysime žmonių ar gyvūnų atvaizdų, juose nėra pašalinių figūrų,
trukdančių ar užstojančių tam
tikro pastato ar jų grupės tikslų
detalių atvaizdavimą. Tačiau
jo darbai nėra statiški ir liūdni,
priešingai – nuotaikingi, ritmiški
ir judantys, o visa tai sukuria –
štrichavimas, žaismas linijomis ir
taškais, atitinkamų detalių kontūrinis vaizdavimas.
Kūriniuose įamžintas pavienių
objektų ar jų kompleksų realistiškas vaizdas su nutrupėjusiomis
sienomis ar įskeltu stiklu liudija,
jog siekis išsaugoti senamiesčio
sustabdytą akimirką piešinyje
tampa svarbiu tikslu – išsaugoti kultūrinę, meninę ir istorinę
atmintį ne tik tekste, bet ir vaizdiniuose.
Apie šią parodą informuoja
Ukmergės kraštotyros muziejus.

atrastą kūrybos sritį sako Daiva.
Moters aplinkoje visada buvo
daug žydinčių gėlių, vaikystėje
matydavo kolūkio laukuose siūruojančias varpas. Tad Daivos
mėgstamiausi siuvinėjimo motyvai – gėlės. Pačios įvairiausios
– rugiagėlės, ramunėlės, aguonos,
našlaitės. Ir varpos.
Yra ir tradiciniais tautiniais ornamentais išgražintų siuvinių. Tiesa, jų, pasak Daivos, jos skrynioje
nėra gausu. „Esu siuvinėjusi tautinių drabužių detales – apykakles,
skarytes, rankogalius, perpetes, bet
dažniausiai siuvinėju staltieses.“
Daivos darbuose spalvų – įvairovė. Jos ryškios – mėlyna, raudona, žalia, oranžinė, geltona,
balta ir kitos. Pasak siuvinėtojos
„visokių reikia“. Moteris naudoja
„Mulinė“ siūlus, ir siuvinėja ant
įvairių audeklų.

Profesionalumas
Daiva, kasmet gilina žinias
tradicinio siuvinėjimo srityje ir
tobulina savo įgūdžius, taip siekia meistriškumo. Ji norėtų tapti
sertifikuota siuvinėtoja. Turėdama
sertifikatą ir pati galėtų mokyti,
perduoti savo patirtį kitoms siuvinėjimu susidomėjusioms moterims. Besiruošdama sertifikavimui,
tautodailininkė tradiciniais raštais
jau išsiuvinėjo krikšto rūbus. Žada
ir daugiau darbų.
„Ukmergėje pilnu siuvinėjimu,
nežinau, ar dar kas siuvinėja. Kitos
siuvinėja kryželiu. Nebent būtų
kokia pasislėpusi močiutė“, – sako
moteris. Panevėžio regione, kuriam
priklauso Ukmergės tautodailininkų sąjungos draugija ir kurį sudaro
Anykščiai, Kupiškis, Rokiškis bei
kiti rajonai, tokių siuvinėtojų – tik
penkios.
Sertifikuotų siuvinėtojų visoje
Lietuvoje – 18. Norint įgyti sertifikatą, reikia surengti bent kelias
autorines parodas bei aktyviai
dalyvauti tautodailininkų veikloje.
Kas jau kas, o Daiva, tautodailininkų veikloje tikrai aktyvi, nes
jai ši veikla patinka, teikia daug
džiaugsmo, įdomių patirčių ir yra
tikra atgaiva sielai.
Moteris kasmet pateikia savo
darbus tradicinei Ukmergės krašto
tautodailininkų darbų parodai,
kartu su kitais atstovauja rajonui
regioninėse parodose-konkursuose
„Auksinis vainikas“, vyksta į renginius. Pernai „Auksinio vainiko“
pirmajame ture Daiva apdovanota
padėkos raštu už atgaivintas laikraštines.
Tautodailininkė jau yra surengusi tris autorines parodas: vieną
Vilniuje ir dvi Ukmergės rajone.

Įrašyta kraujyje

1992 metais S. Jankaus kurtas darbas. Popierius, tušas, tušinukas.

Daivos polinkis užsiimti rankdarbiais, matyt, įrašytas kraujyje,
paveldėtas su genais iš mamos ir
močiutės. Daivos močiutė buvo
audėja, nors siuvinėtoja to ir neprisimena. „Vaikystėje ant aukšto,
kaip mes vadindavome, radau
audimo stakles, bet nesupratau,
kas tai per daiktas ir nesidomėjau,
o mama nepasakojo, iš kalbos niekada neišėjo.“
Močiutės audžiant nematė, tik
lovatieses, sukrautas spintoje. Apie
močiutę audėją Daiva sužinojo iš
vienos moteriškės, kuri papasakojo
pirkdavusi jos austas lovatieses.
Vaikystėje nesuvoktas vaiz-
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das įgavo prasmę jau suaugusios
moters atmintyje. Močiutės rankų
darbo lovatiesės ryškios, austos šilkiniais siūlais. Tokių šiomis dienomis jau nebėra. Tačiau siuvinėtoja
turi išsaugotų šilkinių siūlų, paliktų
mamos. „Nedrįstu jais siuvinėti.
Tik kokį mažą nosinaitės kampelį
padailinu“, – apie brangintiną palikimą kalba Daiva.
Nors moteris turi dvi seseris,
nė viena iš jų nesiuvinėja. Nei
sūnums, nei dukrai siuvinėjimas
pomėgiu netapo. Tačiau dukra
susidomėjo karpiniais, kuriuose
taip pat atsiveria įvairūs tautodailės
raštai bei ornamentai.

Šeimos palaikymas
Turėdama laisvo laiko siuvinėtoja mielai užsiima ir kitais rankdarbiais. Lankė seminarą, kuriame
išmoko gaminti atvirukus. Teko
laikyti egzaminą. Įgijo pažymėjimą. Daivos atvirukai – tikri meno
kūriniai, taip pat žydintys gėlių
žiedais.
Savarankiškai išmoko gaminti
albumus. Pirmuosius savo padarytus albumus padovanojo anūkams.
Daiva, gimusi Radviliškyje,
augusi Anykščių rajone, atitekėjo į
Ukmergę. Su vyru kartu jau dvidešimt devyneri metai. Šeimoje išaugo
trys vaikai: du sūnūs, ir nuo ketverių
metukų globojama dukrytė. Sąnarių
liga, nors ir buvo atsitolinusi, susilaukus antrojo sūnaus, vėl stipriai
paūmėjo. Daiva su vyru nors ir norėjo dukters, tačiau trečiojo vaikelio
lauktis nesiryžo, gydytojai patarė
apie tai net negalvoti.
Vėliau likimas susiklostė taip,
kad moteris dirbo tuometinės ketvirtos vidurinės mokyklos mokinių bendrabutyje auklėtoja. Daiva
vis užsukdavo į globos namus. Kai
parsivedė mažą mergytę, vyras reagavo labai ramiai. Iš pradžių parsivesdavo tik savaitgaliais, paskui
pasiėmė vasaros atostogoms, po
kurių vyras ir vaikai patys pasiūlė:
„Mama, gal mes jos nebeatiduokim.“ Taip ir liko.
Šeimos palaikymas Daivą lydi
ir veikloje. Pasak moters, vyras ne
tik neniurna dėl pomėgio, bet ir pats
prisideda. „Reikia lanko ar siūlų,
nuperka, reikia darbus į parodą nugabenti, padeda“, – džiaugiasi moteris.

Darbų nepardavinėja
Daug tautodailininkų savo rankų darbus ne tik pristato įvairiose
mugėse, bet ir parduoda. Kai
kuriems jų kūryba – pagrindinis
pragyvenimo šaltinis. Daivos skrynioje esančios staltiesės, servetėlės
ir kitos siuvinėtos grožybės taip
pat masintų ne vieną, tačiau pati
tautodailininkė tos skrynios atverti
neskuba. Moteris labai brangina
savo darbus. Nors daug kas Daivos
prašo parduoti tai vieną, tai kitą,
ji dažniausiai nesutinka. „Gaila,
– sako. – Iš kitos pusės, nesiryžtu
pardavinėti. Nesu tokia drąsi, kad
galėčiau reklamuotis“, – priduria
moteris.
Tiesa, pernai prieš šventas Kalėdas vieną pilno siuvinėjimo
staltiesę, nors ir labai spyriojosi,
galiausiai pardavė, bet tai buvo
išskirtinis prašymas, kuriam moteris negalėjo pasakyti „ne“. O
visa kita tvarkingai sulankstyta
suklostyta, atranda vietą Daivos
šeimos namuose.

