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Kitoks švelnumas. Raubonietiškas… 

Nuotraukoje prieš jūsų akis 
– raubonietė Vaida Balčiūnienė.
Ji nebuvo pagrindinė praeitą sa-
vaitgalį vykusio amatų ir meno
festivalio „Vilnonės dienos“ vei-
kėja, moteris tiesiog kirpo avį.
Kirpo ilgai, beveik dvi valandas,
senovinėmis metalinėmis žirklėmis
sluoksnis po sluoksnio atskirdama
storą vilnos sluoksnį nuo ramiai
gulinčio gyvulio.

„Nedėkim šios nuotraukos į lai-
kraštį, kokiems gyvūnų globėjams gali 
pasirodyti, jog taip kankinama avis…“ 
– sakė vienas redakcijos kolega.

Panašiai kalbėjo ir jaunesni festi-
valio svečiai, niekaip nesuprasdami, 
kaip taip ramiai gali gulėti kerpama 
avis, kai aplinkui zuja minia žmonių, 
o scenoje skamba tranki muzika. Buvo
ne vienas, kuris teiravosi, ar tik kirpėja
nesuleidusi kokių raminamųjų. 

O ponia Vaida tiesiog ramiai kir-
po. Taip, kaip daugybę kartų tai darė 
ankstesniuose „Vilnonių dienų“ festi-
valiuose. Taip, kaip buvo daroma jos 
vaikystėje… 

Stebėjausi ir aš. Ir tik sekmadienį 
vakare viskam pasibaigus, sėdėdamas 
ant senolės Tatulos kranto suvokiau – 
jokios paslapties nėra. Avis tiesiog pa-
sitiki kirpėja. Ji prijaukinta… švelnu-
mu. Kaip ta lapė iš „Mažojo Princo“.

(Nukelta į 4–5 p.)
Autoriaus nuotrauka Festivalio metu buvo demonstruojamas tradicinis avies kirpimas.
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(Atkelta iš 1 p.)

„Vilnonių dienų“ festivalis tam 
ir sugalvotas, kad prijaukintų žmo-
nes… Ir pirmiausia ne svetimus, o 
savus. 

– Norisi pabaigti tai, kas pra-
dėta… O pabaiga bus tada, kai 
ši vieta bus gyva. Su amatais, su 
žmonėmis… Ir svarbiausia, kad tai 
atrastų vietos bendruomenė. Nes 
tai – jų esybės, jų tapatybės dalis… 
Užmiršta, palikta… Bet tai yra jų 
kultūra, jų amatai, jų vilna, jų miltai, 
jų duona… – ištars šios vietos geroji 
dvasia Vaidotas Gikys ir… pačiupęs 
kamuolinio debesies kampą, nulėks 
tvarkyti festivalio organizacinių rū-
pesčių… 

Jų vilna… jų miltai… jų duona…
Kaip tai atrasti, kaip pajusti? 

Tiesiog paprašykite visų kaimo gy-
ventojų sunešti jų močiučių austas 
kapas, gūnias, lovos užtiesalus. Su-
kabinkite juos ant senos, griūvančios, 
pastoliais paramstytos šimtamečio 
malūno sienos, ženkite kelis žings-
nius atgal. Truputį palaukite – ste-
buklams visuomet reikalinga laiko 
perspektyva…

Matote tą mažą vaiką, bėgantį 
per kiemą? Jis įlekia į medinį namą. 
Mažos kojytės trepsi virtuve, val-
gomuoju, tiesiai į babos kambarį…

Jos plaukai tiesūs, sušukuoti atgal 
ir ties pakaušiu prispausti lenktomis 
raginėmis šukomis. Vaikas įsitaiso 
ant raštuota kapa uždengtos lovos ir 
pro tuščios medinės špulutės skylę 
žvelgia į kalvartu vilnas verpiančią 
babą. Ji verpia ir mezga tiek daug, 
kad kairės rankos smiliuje įsispau-
dusi duobutė. Atrodo, dar šiek tiek 
paspaus ir siūlas pasieks kaulą…

Moteris lėtai linguoja pirmyn 
atgal ir tyliai užtraukia:

Pavasario čėsas
Ramumai dienelių,
Ir išėjo strelčius girion 
šaudyti žvėrelių…

Tik Tatulos vingyje skamba ne 
močiutės, o vaikų folkloro ansam-
blio iš Joniškėlio Gabrielės Petke-
vičaitės-Bitės gimnazijos, Narteikių 
skyriaus balsai. Daivos Adamkavi-
čienės auklėtiniams tai dviguba šven-
tė – ne tik garbė atidaryti renginį, 
bet galimybė po ilgos priverstinės 
pertraukos (visą pavasarį ir vasarą 

Kitoks švelnumas. Raubonietiškas… 

Latviai, profesionalūs pirtininkai Laila ir Anrijs moka nuplauti 
ne tik kūną, bet ir sielą. Alberto BARTAŠIAUS nuotrauka

Scenoje – Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos, Narteikių skyriaus vaikų folkloro 
ansamblis.                                                                                                              Alberto BARTAŠIAUS nuotrauka

kolektyvo repeticijos vyko internetu) 
pasirodyti žiūrovams. 

Jauniesiems atlikėjams tai tik 
gražūs, jų charizmatiškos vadovės 
išmokyti žodžiai, o susirinkusie-
siems…

– Tai buvo mėgstamiausia mūsų
mamytės daina… Kol buvo gyva, ją 
nuolat dainuodavo. Palaidojom ją ten 
– Intoje, prie poliarinio rato.

Atsisuku, norėdamas išvysti
šiuos žodžius ištarusio žmogaus vei-
dą, bet matau tik spindinčias akis. 
Nesvarbu, kad jos paplūdę ašaromis, 
vyras vėl jaučiasi tarsi vaikystėje…

***
Dar beskambant jaunųjų atlikė-

jų dainoms festivalyje, susirinkusių 
žiūrovų nosis ėmė kutenti malonūs 
kvapai. 

„Turim jums gerų žinių – šian-
dien gausit krekenų“… – smagia 
oracija Atžalyno bendruomenės 
moterys pakvietė susirinkusiuosius 
į Pasvalio krašto kulinarinio paveldo 
pristatymą. 

Žmonės mėgsta skaniai pavalgy-

ti, tad gaspadinių palapinę apspinta 
minia. 

Raubonių virtiniai – plaučėti, su 
varške ir bulvėmis (moterys jų iš 
vakaro priraitė daugiau negu 300 ir 
dar gamino visą šeštadienį). Namišių 
gyventojos Gražinos Skujienės Ži-

butė atsivedė veršiuką, tad festivalio 
svečiams buvo iškepta krekenų ir 
jomis pagardintų sausainių. Atža-
lyno bendruomenė vos spėjo kepti 
žagarėlius, o daujėniečiai – virti 
patalkių košę. 

Buvo ilgas stalas su suolais, bet 
gerokai smagiau valgyti sėdint ant 
Tatulos kranto. 

Gurgiau spirgais pagardintus vir-
tinius, traukiau visais plaučiais ajerų 
aromatą, mėgavausi įmantriausiomis 
formomis po vandeniu besiraitančių 
žolių vaizdais ir mąsčiau: kas verčia 
moteris vos ne parą minkyti tešlą? 
Kodėl kažkas turi kelias valandas 
stovėti prie verdančio aliejaus puodo 
ar kvėpuoti laužo dūmais? Garbės 
troškimas? Atlygis? Noras pasiro-
dyti?

– Tėvai sunkiai dirbo kolūkyje,
tad sekmadieniai būdavo bene vie-
nintelė diena, kai visi susirinkdavom 
prie vieno stalo. Mama visuomet 
virdavo virtinius su tokiu pat kraštų 
užraitymu kaip jūsų… – atsakymą į 
savo klausimus išgirstu iš vieno šalia 

valgančio panevėžiečio. 
Senoviškai raitomi virtiniai, iš 

pirmojo, po atsivedimo, karvės pie-
no kepama krekena, kelių dešimčių 
metų senumo žagarėlių kepimo for-
mos, su slaptu ingredientu verdama 
košė… Visa tai tam, kad prisijau-

kintum žmogų… Vaikyste, prisi-
minimais, nostalgija – tuo ypatingu 
raubonietišku švelnumu… 

– O kas yra tos krekenos? – Na-
mišių moterų klaus gal kokių dvi-
dešimt penkerių metų jaunuolis ir 
tai bus ženklas, jog prieš mano akis 
gimsta dar vienas prisiminimas, ku-
ris kažkada galbūt virs labai šviesia 
iniciatyva. 

***
Švelnumo, menamo ir tikro, 

praeitą savaitgalį Raubonyse buvo 
per akis.

Apie šešis kartus už avies šiltes-
nę ir šilko švelnumo angoros triu-
šių vilną pasakos trečius metus iš 
Ukmergės į mūsų kraštą atvykstanti 
Ingrida Pliopaitė-Bataitienė. Iš jos 

ūkyje auginamų ilgaausių gaunamą 
vilną moteris apdirba be jokios elek-
tros, tik rankomis, taip, kaip buvo 
prieš šimtą metų. 

Rokiškietė liaudies meninin-
kė Violeta Jasinevičienė šypsosis: 
„Anksčiau veltinis buvo iš vargo, 
dabar – iš prabangos“. Violeta Rau-
bonyse nuo pat pirmųjų „Vilnonių 
dienų“.

– Čia labai gera aura. Ir Vaidas
nepakartojamas, su juo visuomet 
labai gera susitikti…

Apie nepaprastą šios vietos jau-
kumą bei dvasią kalbės su vilna dir-
bantys liaudies menininkai Kęstutis 
ir Alė Deksniai. Pernai jie čia buvo 
užsukę kaip žiūrovai, o šiemet – savo 
amatą pristatantys dalyviai. 

O pasvalietė Sigita Kuizinienė 
pasiūlys išsivirti arbatos iš netoli 
Atžalyno esančiame vienkiemyje 
surinktų čiobrelių, šalavijų, liepų 
žiedų, rugiagėlių ir upinių, Pyvesos 

pakrantėse nuskintų, mėtų. 
Kai bandai švelnumu prisijaukin-

ti žmogų, be šiltos arbatos puodelio 
niekaip neišsiversi…

***
Nežinau, ar Raubonių bendruo-

menės pirmininkė Gražina Paškevi-
čienė spėjo tomis dienomis išgerti 
bent puodelį arbatos, tačiau jėgų pa-
sitikti bei palydėti kiekvieną atvykusį 
„Vilnones dienas“, tikrai pakako. 

– Per tuos penkerius metus išau-
go ne tik festivalis, bet ir mes patys, 
mūsų bendruomenė. Išmokome pa-
matyti, įsiklausyti, bendradarbiau-
ti, – laisvą akimirką prasitars ponia 
Gražina ir čia pat vėl puls į festivalio 
rūpesčių verpetą. Ramiai, dalykiš-
kai, motiniškai. Raubonietiškai švel-

niai… Tik taip gali pasiekti žmogų ir 
prisijaukinti jo sielą…

Apie kelius link žmogiškosios 
esybės viską žinojo latviai Laila ir 
Anrijs. Profesionalūs pirtininkai, 
nors… gal greičiau – šamanai, kurie 
muzika, garais, aromatais, vyriška 
bei moteriška energetika ir vantomis 
prausė ne tik kūnus, bet ir sielas. Jų 
beveik valandą trunkanti SPA progra-
ma taip ir vadinosi – „Kelias“. 

O kas ryžosi atsiduoti į latvės pir-
tininkės Guntos rankas, pasibaigus 
pirties procedūroms dar ilgai nekalbė-
davo… Prieš kiekvieną seansą iš greta 
augusio ąžuolo pasisėmusi energijos, 
nedidelė moteriškė taip sugebėdavo 
dirbti vantomis, jog žmogaus siela 
atsiskirdavo nuo kūno. Sugrįžti į re-
alybę padėdavo tik „nusižeminimas“ 
– gulėjimas ant Tatulos kranto kaip
kokonui, suvyniotam į rankšluosčius.
Tai patyrę, kai kurie sunkiai tvardė
susijaudinimo ašaras…

„Vilnonių dienų“ metu vyko šlepečių vėlimo čempionatas.

Linksmieji klounai (Lidija Zagorskienė ir Asta Kaminskienė) neleido 
nuobodžiauti mažiesiems festivalio svečiams.
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Pirmą festivalio dieną vainikavo ugnies šou. Alberto BARTAŠIAUS nuotrauka

Ukmergiškė Ingrida Pliopaitė-Bataitienė savo 
ūkyje auginamų angoros triušių vilną apdirba 
šimtmečiais nesikeičiančiomis technologijomis.

„Turim jums gerų žinių – šiandien gausit krekenų“… – smagia oracija Atžalyno bendruomenės moterys 
pakvietė susirinkusiuosius į Pasvalio krašto kulinarinio paveldo pristatymą.

Kokia nepaprasta šilto švelnumo 
galia… 

***
Scenoje Daujėnų liaudiškos mu-

zikos kapelą „Smiltelė“, keis rokiš-
kėnų „Gastauta“, šiuos – jaunatviš-
kumu sužavėjęs Vilniaus Kirtimų 
kultūros centro jaunimo folkloro 
ansamblis „Mindrė“. Tautiškos kape-
lijos „Sutaras“ vyrai taip duos garo, 
kad iš dangaus ėmę kristi lietaus lašai 
susirinkusiesiems taps veikiau sma-
gia atrakcija nei nemaloniu kliuviniu. 

O greta Tatulos stovinčioje di-
džiulėje pavėsinėje moterys ir vy-
rai, vaikai ir senjorai glostys vilną. 
Tikriausiai reikėtų sakyti „vels“, bet 
tai per grubus žodis tokiam magiš-
kam virsmui, kurio metu kuokštas 

minkštos vilnos virsta kietu objektu. 
Tvirtu, bet švelniu…

– Čia ne toks čempionatas,
kuriame svarbiausia būti pirmam. 
Nugalėtojais čia tampa visi, kurie 
įveikia savo nepasitikėjimą, dvejones 
ir supranta, kad šis senovinis amatas 
jiems yra pavaldus. Čempionu tampa 
kiekvienas, kuris po sunkaus darbo, 
kitą dieną išdžiuvus vilnai, apsiau-
na savo suveltas šlepetes. Žmonių 

širdyse gimęs noras velti – didžiau-
sia mūsų pergalė, – tikins šlepečių 
vėlimo čempionato organizatorė, 
kuratorė ir vedėja Gintarė Gikienė. 
Ir čia pat valiūkiškai mirktels – šie-
met norinčių velti buvo kaip niekada 
daug, matyt, žiema bus šalta…

Tatulos slėnį ims glostyti tamsa. 
Lietaus lašai šoks ant plastikinių 
lietpalčių ir skėčių, po kuriais ko-
jas kilnos bei iki kaulų smegenų 
pažįstamas partizaniškas, liaudies, 
patriotines dainas kartu su roko 
grupe „Thundertale“ trauks minia. 
Jos šešėliai laižys raudonas XIX a. 
sienas ir atrodys, kad senasis ma-
lūnas vėl gyvas. 

Šalia manęs prisės Vaidotas 
Gikis. Atstumtas ir išaukštintas, 

nesuprastas ir įkve-
piantis, bijantis pri-
sipažinti, jog jau 
šimtus kartų palūžo 
ir kiekviena kūno 
ląstele tikintis sa-
vąja Idea fix. Jo 
akyse vėl matysiu 
zujančius žmo-
nes, besisukančius 
krumpliaračius, 
girdėsiu turbinas 
sukančios Tatulos 
šniokštimą… 

Ir vėl bus gyve-
nimas! Bus meilė 
bei nusivylimas, 
praradimai bei 
maži kasdieny-
bės stebuklai… Ir 
amžina viltis, kad 
kaip toje pasakoje, 
tame užkalbėjime – 
ilgai ir laimingai, 
kol mirtis mus iš-
skirs…

Vizija, o gal 
švelnaus raubonie-
tiško alaus (net ir 
jo jie nemoka dary-
ti „pikto“) sukeltas 
sapnas išsisklaidė 
su į dangų kylan-

čiomis ugnies šou fakyrų sukelto-
mis žiežirbomis… Pirmoji festivalio 
diena baigėsi. 

***
– Ačiū jums už gražią tarmę, jos

labai pasiilgstu dideliame mieste, 
– netikėtai nustebina nepažįstama
pagyvenusi moteris ir čia pat pridu-
ria, – šis malūnas man ypač svarbus.
Kažkada čia susipažino mano mama
ir tėtis. Jei ne malūnas, greičiausiai

manęs čia nebūtų.
– Koks jūsų vardas?
– Tai neturi jokios reikšmės.

Svarbiausia, kad malūnas stovi…
Žodžiai pažadina geriau nei 

prieš pietus prasidėjęs tradicinės 

liaudies muzikos koncertas, kuriame 
grojo ir dainavo vienai dienai į muzi-
kinę grupę susibūrę Pasvalio krašto 
muzikantai, vadovaujami Daivos 
Adamkavičienės. 

Švelniausias Lietuvos festivalis 
tęsėsi toliau. 

Vaistininkas ir liaudies medi-
cinos žinovas iš Rusnės Virgili-
jus Skirkevičius, tik jam vienam 
būdingu nepakartojamu stiliumi, 

braižė nematomas ir kartu labai 
apčiuopiamas žmogaus ir gamtos 
harmonijos linijas. 

Scenoje nedorėlis Vincas 
tūkstantąjį kartą suvedžiojo Ago-

tėlę legendinėje Keturakio pjesėje 
„Amerika pirtyje“, kurią su labai 
žaviu, beveik seksualiu akcentu 
parodė Utenos kamerinis teatras. 

O tuomet išsiliejo „Tatula“ – 
rauboniečių folkloro ansamblis, 
kurio nariai nusprendė, jog tinka-
miausias būdas užbaigti penktąjį 
tarptautinį amatų ir meno festivalį 
„Vilnonės dienos“ – prisiminti le-
gendinį Paulių Širvį, kurio šimtmetis 
kaip tik buvo minimas tą sekmadienį. 

Dainas keitė eilėraščiai, kurie, 
susimaišę su dar nešaltu rugsėjo lie-
tumi, Tatulos slėnį padengė švelniu 
nostalgijos rūku.

O kai suskambo Mūsų namai – / 
Po kepurėm. / Mūsų keliai – Po dan-
gum… kaip ir priklauso nenuspėja-
mam ir kartais į jokius rėmus netel-
pančiam Pauliui Širviui iš dangaus 
pliūptelėjo tokia liūtis, kad net per 
galingus garsiakalbius skambantys 
žodžiai paskendo vandenyje… 

Bet žmonės nesiskirstė. Sėdė-
jo po skėčiais, gūžėsi po senomis 
obelimis ar stoginėmis. Nedaug, bet 
savi. Tie patys, grįžę prie savo vil-
nos, savo miltų, savosios duonos… 

Tikėkimės dabar jau ilgam. 
Visam… 

Autoriaus nuotraukos

Originali, iš Raubonių kaimo gyventojų suneštų, jų motinų ir 
senelių austų lovos užtiesalų padaryta fotografavimosi sienelė traukė 
įsiamžinti ir jauną, ir seną.




