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Margionių atžala 
Lauksvė Krušaitė 
stebina kraštiečius 
savo autoriniais dar-
bais. Polinkį grožiui 
ji paveldėjo iš savo 
močiutės Onos Ta-
mulevičiūtės-Kru-
šienės (1944-1995), 
gyvenusios Margio-
nyse, kuri ausdavo 
lovatieses ir lini-
nius rankšluosčius. 
Lauksvės darbais 
susižavėjo dar vie-
na mūsų kraštietė, 
„Angelo sapno“ 
įkūrėja Ramunė 
Šerpenskienė, tad 
visi sukaupti mergi-
nos darbai pavirto 
į pagalvėles, pri-
juostes, staltieses ir 
krepšius. Lauksvė kol kas nepla-
nuoja savo autorinės darbų paro-
dos, tačiau neslepia, kad tokie už-
mojai svajonėse vis dėlto yra...

- Papasakok trumpai apie save, 
apie savo vaikystę, kaip ir kur ji 
prabėgo.

- Gimiau ir iki 5 metų augau Mar-
gionyse su seneliais ir mama. Vė-
liau su mama persikėliau į Senąją 
Varėną. Dvejus metus lankiau lop-
šelį-darželį „Žilvitis“ Varėnoje, o 
Senojoje Varėnoje pradėjau lankyti 
Andriaus Ryliškio vid. mokyklą.

- Teko skaityti, kad pomėgį gro-
žiui paveldėjai iš močiutės, kokie 
buvo jos pomėgiai?

- Iš vaikystės prisimenu, kad mo-

Polinkis grožiui - 
iš močiutės

čiutė ausdavo lovatieses ir lininius 
rankšluosčius. Mama prisimena, 
kad močiutė, kai buvo jaunesnė, 
dar ir siuvinėdavo. Bet, deja, jos 
siuvinių nėra išlikę, tik lovatiesės ir 
rankšluosčiai.

- Ar nuo mažumės užsiiminėjai 
rankdarbiais, ar įkvėpimas atėjo 
šiek tiek vėliau?

- Pirmiausiai mama išmokė megz-
ti virbalais, vėliau, pradinėse klasė-
se, lankiau rankdarbių būrelį, ten iš-
mokau siuvinėti. Bet būtent kryželiu 
siuvinėti išmokau vėlesnėse klasėse, 
labai patiko ir noras siuvinėti ne-
praeina iki šiol. Šiais metais paban-
džiau pjaustyti.

- Kas labiau traukia – siuvinėji-
mas kryželiu ar pjaustiniai?

- Negaliu pasakyti, kas labiau 
traukia. Vienodai traukia tiek siuvi-
nėjimas, tiek ir pjaustiniai.

- Kaip pasirenki tematiką savo 
darbams?

- Nesirenku tam tikros tematikos, 
tik patinka rinktis vis sudėtingesnius 
darbus.

- Savo rankdarbiais puoši savo ir 
artimųjų namus ar jie jau persikėlė 
į platesnę erdvę?

- Iš pradžių savo darbais apdova-
nojau artimuosius, draugus ir daug 
darbų sukaupiau. Bet prieš metus 
mano darbus socialinėje erdvėje 
pastebėjo „Angelo sapnas“ įkūrėja 
ir siela Ramunė Šerpenskienė ir pa-
kvietė bendradarbiauti. Taip mano 
sukaupti darbai (o jų sukaupiau visą 
dėžę) „Angelo sapno“ dėka pavirto 

į pagalvėles, prijuostes, stal-
tieses, krepšius. Esu be galo 
dėkinga Ramunei.

- Gal planuose yra ir sava 
autorinė paroda?

- Planuose nėra, tik svajo-
nėse.

- Ką tau pačiai reiškia šie 
rankdarbiai? Ką tau sutei-
kia kaip asmenybei?

- Man tai yra pirmiausia 
atsipalaidavimo būdas. Man 
patinka nuolat būti užsiė-
musiai, kažką daryti. Patin-
ka pats procesas, kai dar tik 
ryškėja kontūrai ir, žinoma, 
pats rezultatas. Nuostabus 
jausmas, kai mano darbai su-
teikia džiaugsmo ir kitiems 
žmonėms.

Živilė Puidokaitienė

Liepos viduryje vyko Tarptau-
tinis nematerialaus kultūros pa-
veldo festivalis „Lauksnos“. Tai 
analogo Lietuvoje neturintis ren-
ginys, reprezentuojantis UNESCO 
saugomus tradicinės kultūros ele-
mentus – tradicinės tautų žodinės, 
muzikinės kultūros, liaudies meno 
šedevrus. Šiais metais Klaipėdo-
je festivalis vyko antrąjį kartą. 
„Lauksnos“ kvietė įvairiose Klai-
pėdos senamiesčio erdvėse susipa-
žinti su vertybėmis, įtrauktomis į 
UNESCO nematerialaus kultūros 
paveldo apsaugos sąrašus bei Lie-
tuvos nematerialaus kultūros pa-
veldo vertybių sąvadą. Didžiojoje 
scenoje unikalų pasirodymą dova-
nojo Žiūrų folkloro ansamblis. Jis 
atstovavo pietų (šilinių) dzūkų dai-
navimo tradicijai, kuri praėjusiais 
metais įtraukta į Lietuvos vertybių 
sąvadą.

Po pasirodymo žiūriškiai 
džiaugėsi ir dalijosi savo įkve-
piančiais patyrimais. „Žiūrų an-
sambliui buvo didelė garbė ne-
materialaus kultūros paveldo 
festivalyje „Lauksnos“ atstovauti 
šilinių dzūkų dainavimo tradicijai. 
Koncerto metu greta esančiame 
ekrane sukosi surinktos senos bei 
naujos nuotraukos, atspindinčios, 

Ypatinga žiūriškių dainavimo tradicija
Tarptautiniame festivalyje „Lauksnos“ Žiūrų ansamblis pristatė šilinių dzūkų 

dainavimo tradiciją

jog tai ne sceninis ansamblis, o 
dainuojanti kaimo bendruome-
nė, gyvenanti ir einanti kartu per 
visą gyvenimą. Močiutės sakė, 
kad tokio ilgo koncerto dar nie-
kad nėra atlikę. Jau pasimėgavom 
ir pridainavom kaip reikiant – net 
penkiolika dainų! Kone pusantros 
valandos scenoje. Visos likome 
patenkintos ir laimingos“, – įspū-
džiais dalijosi Eglė Česnakavičiū-
tė.

Žiūrai – garsus dzūkų kaimas, 
vienas geriausiai išsaugojęs etni-
nės kultūros tradicijas. Senosios jo 
dainos, išlaikiusios tarmę ir dzūkų 
muzikinio dialekto ypatumus, iki 
šių dienų buria gausią bendruome-
nę. Unikalus ansamblio bruožas – 
vienbalsių dainų skambėjimas, ar-
timas heterofoniniam dainavimui: 
tokį įspūdį sukelia balsų tembrų 
įvairovė, gebėjimas improvizuoti. 
Daugiabalses dainas moterys at-
lieka sodriu, žemu balso tembru, o 
vyrai dažnai pritaria aukštesniame 
diapazone. Žiūriškių dainavimas 
pritariant melodijai „virš balso“ 
tapo postūmiu savitai pietų dzūkų 
dainų daugiabalsio atlikimo tradi-
cijai susiformuoti. Kolektyvinis 
dainavimas yra tvirtas ir aiškus, 
stengiamasi dainų melodijas išvin-

giuoti, iki galo išlaikyti dzūkams 
būdingą kantileniškumą. Žiūrų an-
samblis žavi ir tuo, kad jis atgimė 
ir išsiplėtė – čia dainuoja senoliai, 
vaikai, anūkai, proanūkiai, žen-
tai ir marčios. Jaučiama išskirtinė 
dzūkiška vienybė ir tvirtybė. Ne 
veltui viena iš daugybės autentiš-
kų Žiūrų folkloro ansamblio dai-
nų prasideda žodžiais „Tai Žiūrų 
slaunas kaimas…“

Festivalyje „Lauksnos“ greta 
tradicinių koncertų formų nema-
terialaus kultūros paveldo uniku-
mai atsiskleidė ir demonstruojant 
įvairių tautų amatus, meno rūšis, 
ir mokymų, kūrybinių dirbtuvių, 
susitikimų, filmų peržiūrų, parodų 
metu. Unikalias tradicijas pristatė 
ne tik Lietuvos kolektyvai, bet ir 
svečiai iš Airijos, Albanijos, Ar-
gentinos, Armėnijos, Bosnijos ir 
Hercegovinos, Indijos, Italijos, 
Kroatijos, Lenkijos, Lietuvos, Ser-
bijos, Ukrainos, Vengrijos.

Solveiga Žukienė
Varėnos rajono savivaldybės 

administracijos
Bendrojo skyriaus viešųjų 

ryšių specialistė

Naudodamasis archyviniais do-
kumentais Registrų centras REGIA 
žemėlapyje atkūrė apie 2,5 tūkst. jau 
nebeegzistuojančių vietovių su bu-
vusiomis jų ribomis, pavadinimais 
(vietovardžiais), taip pat pažymėjo 
dokumentus, kuriais šios vietovės pa-
naikintos. Šiuo metu visoje Lietuvoje 
yra per 21 tūkst. aktualių vietovardžių.

Visas šalies istorines vietoves gali-
ma nesunkiai surasti interaktyviame 
REGIA žemėlapyje – atsidarius kon-
krečios savivaldybės žemėlapį deši-
nėje esančiame turinyje pasirinkus 
„Adresų registro objektų ribos“ reikia 
pažymėti „Istorinės gyvenamosios 
vietovės“. Tuomet žemėlapyje bus 
pažymėtos visos toje savivaldybė-
je esančios buvusios gyvenvietės, o 
spustelėjus mėlyną „i“ raidelę, galima 
pamatyti ir dokumento, kurio pagrindu 
vietovė buvo panaikinta, informaciją.

Varėnos krašto istorinės vietovės ir
vietovardžiai

Šiemet Lietuvoje minimi Vietovardžių metai. Tad Registrų centras interak-
tyviame žemėlapyje REGIA sudarė galimybę Varėnos rajono gyventojams ir 
kraštiečiams atrasti ne tik šiuo metu esančias, bet ir išnykusias gyvenvietes 
– kaimus, valsčius, miestelius – mūsų, tėvų ar senelių gimtąsias vietas, kurių 

dauguma panaikinta sovietmečiu.

Istorinės gyvenvietės į REGIA 
žemėlapį buvo įkeltos išanalizavus 
Registrų centro archyve saugomus 
prieš daugiau kaip du dešimtmečius 
tuometinio Valstybinio žemėtvarkos 
instituto parengtus gyvenamųjų vieto-
vių teritorijų ribų planus. Šiuose doku-
mentuose buvo pažymėtos ne tik šiuo 
metu įregistruotos gyvenviečių ribos, 
tačiau ir sovietmečiu panaikintų gyve-
namųjų vietovių teritorijų ribos.

Adresų registre sukauptų istorinių 
gyvenamųjų vietovių ribų publikavi-
mas REGIA žemėlapyje yra vienas iš 
pavyzdžių kaip Registrų centras atve-
ria įvairaus pobūdžio duomenis visuo-
menei. Be žemėlapio pagrindą suda-
rančių pagrindinių valstybės registrų 
duomenų, ateityje numatyta žemėlapį 
papildyti aktualiais Gyventojų registro 
statistiniais duomenimis, unikaliais ir 
iki šiol niekur nepublikuotais Nekilno-

jamojo turto registro duomenimis, taip 
pat naudinga ir išsamia informacija iš 
Juridinių asmenų registro.

Atnaujindamas REGIA žemėlapį ir 
nuolat pildydamas jame pateikiamų 
duomenų pjūvius Registrų centras sie-
kia, kad REGIA taptų ne tik patogiu 
įrankiu savivaldybėms ir jų gyvento-
jams, bet ir Registrų centro atvirų duo-
menų platforma, padėsianti žmonėms 
rasti naudinga ir aktualią informaci-
ją. 
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